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      Diretor-Presidente                              

A AEC – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO RIO DE 
JANEIRO, tem trabalhado muito para o amparo e defesa dos indivíduos desprovidos 
dos meios de subsistência, cooperando com o Poder Público na promoção da dignidade 
da pessoa humana nas áreas de assistência social, educacional, recreativa, esportiva, 
jurídica e de saúde.

Destacamos esse mês a importância dos pais levar seus filhos para tomar a vacina 
da Pólio pois o risco é muito alto do retorno dessa doença tão grave ao Brasil – vamos 
todos nos conscientizar da importância da vacinação dos nossos pequenos.

Convidamos você e a sua família para desfrutar da nossa Sede Campestre. 
Possuímos um maravilhoso ginásio com quadra poliesportiva , quadra de tênis, campo 
society, restaurante, piscina adulto e infantil além de parquinho para as crianças. Enfim, 
muito lazer para os associados e sua família, cercado de muito verde. Aguardamos a 
sua visita e tragam seus amigos para serem nossos associados! 

facebook.com/aecrj/



AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS NA AEC

PASSEIO CULTURAL NO PALÁCIO DO CATETE 

No mês de setembro em comemoração aos 100 anos 
da Independência do Brasil realizamos passeio cultural 
no Palácio do catete com os grupos Serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculo com o CRAS 
ISMENIA E AEC.
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FESTA JUNINA NO SALÃO NOBRE DA AEC – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS 
NO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO    

Festivas dos grupos Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos do CRAS ISMENIA E AEC :    
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FESTA AGOSTINA NA SEDE CAMPESTRE 

PREPARATIVOS PARA O NOSSO CHÁ QUE SERÁ REALIZADO EM NOVEMBRO 
RELEMBRANDO A ÉPOCA DE D. PEDRO II



CLÍNICA MÉDICA

Às vezes parece que o mundo anda para 
trás. Do nada, surge uma pandemia que nos faz 
reviver os dias mais duros da gripe espanhola, 
de cem anos atrás. Doenças infecciosas 
novas não param de emergir, enquanto as que 
caminhavam para a extinção, ressurgem até 
nos países desenvolvidos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
considerou o sarampo erradicado do Brasil em 
2016, época em que o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) conseguiu vacinar cerca 
de 95% das crianças. O problema é que 
outros países não fizeram o mesmo, e o vírus 
permaneceu à espreita; bastou caírem os 
índices de vacinação entre nós, para contra-
atacar. Foram mais de 8 mil diagnósticos 
apenas no ano de 2020.

Em 1989, uma criança teve poliomielite na 
Paraíba. Foi o último caso. Em 1994, a OMS 
conferiu ao Brasil o certificado de erradicação 
da doença.

A pretensão de erradicar a paralisia infantil 
do mundo, como fizemos com a varíola, no 
entanto, foi frustrada pela persistência do vírus 
na Nigéria e na conflagrada fronteira entre 
Afeganistão e Paquistão.

Como insistem os epidemiologistas, 
enquanto uma doença transmissível existir em 
algum canto do mundo, nenhum país estará 
seguro. Assim aconteceu: quando menos 
esperávamos, surgiu um caso em Israel, outro 
nos Estados Unidos, além do isolamento do 
vírus no esgoto de Londres e de Nova York. 
Com os índices de vacinação em queda livre 
entre nós, voltamos a correr o perigo.

A poliomielite é causada por um vírus 
(poliovírus) que se instala no sistema nervoso. É 
uma doença altamente contagiosa, que costuma 
incidir em crianças com menos de 5 anos, 70% 
das quais não desenvolverão qualquer sintoma. 
Dois a cinco dias depois de adquirir o vírus, 
apenas 25% apresentarão febre, cefaleia, dores 
no corpo, dor de garganta, náuseas, vômitos e 
diarreia. Em 1% a 5%, surgirá nessa fase um 
quadro de meningite viral, de evolução variável.

Tipicamente uma a três semanas depois 
de contrair o vírus, cerca de cinco em cada mil 
infectados apresentarão fraqueza muscular e 
paralisia que poderá acometer os músculos dos 
membros, da respiração, da deglutição e da fala. 
Esse quadro inicial, eventualmente, evolui com 
sequelas motoras irreversíveis, insuficiência 
respiratória aguda ou morte.

O vírus é transmitido com facilidade através 
do contato interpessoal. A porta de entrada é 
a boca. Ele permanece na garganta por uma 
a duas semanas. Depois de se multiplicar nos 
intestinos, é expelido nas fezes durante três 
a seis semanas, mesmo que o portador não 
apresente sintomas.

Embora esteja presente na saliva e nas 
gotículas eliminadas ao falar, tossir e espirrar, 
a principal forma de transmissão é por meio do 
contato direto com as fezes, alimentos, ou água 
contaminada por elas.

Correm risco de contrair o vírus aqueles que 
não foram vacinados e os que não completaram 
o esquema vacinal, especialmente quando 
vivem ou viajam para áreas com saneamento 
precário.

Fonte: https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/a-poliomielite/

O BRASIL CORRE O RISCO DE TER DE VOLTA UMA DOENÇA ERRADICADA QUE CASTIGOU GERAÇÕES: 
A POLIOMIELITE

O diagnóstico de certeza é feito pelo 
isolamento do vírus nas fezes. Testes genéticos 
permitem identificar o tipo de poliovírus e de 
que região geográfica é originário. Não existe 
tratamento específico.

Nos últimos anos, foi descrita a síndrome 
pós-pólio. Trata-se de uma condição não 
infecciosa que se instala 15 a 40 anos depois 
da infecção inicial. É caracterizada por fraqueza 
nos músculos comprometidos pelas sequelas, 
dores articulares, fadiga física e mental. 
Quantas mulheres e homens com sintomas 
desse tipo, instalados décadas depois da 
paralisia, padeceram sem que a medicina fosse 
capaz de identificar a causa?

Em minha infância, convivi com crianças 
que apresentavam sequelas de poliomielite. 
Andavam com próteses rígidas, que emitiam 
sons metálicos a cada passo na sala de aula. 
Para jogar bola na calçada com a gente, só 
eram escalados como goleiros, ainda assim por 
condescendência. As meninas entravam em 
crise ao chegar à puberdade.

No curso médico, tínhamos aula na 
enfermaria dos pulmões de aço, aparelhos em 
forma de tubo, no interior dos quais a criança 
permanecia deitada, só com a cabeça de fora, 
enquanto um tipo de fole movido a eletricidade, 
aumentava a pressão no interior do tubo para 
expulsar o ar dos pulmões, para em seguida 
diminui-la e expandir a caixa torácica. Muitos 
passavam o resto dos dias enclausurados 
nessas máquinas.

Vamos deixar que essas tragédias se 
repitam?
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PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA
O mês de Outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de mama. O movimento, conhecido como Outubro Rosa, é celebrado anualmente desde os anos 90. O objetivo 
da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero, promovendo 
a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da 
mortalidade.

O que é?
É o tipo de câncer mais freqüente na mulher brasileira. Nesta doença, ocorre um desenvolvimento anormal das células da mama, que 
multiplicam-se repetidamente até formarem um tumor maligno.

Como a mulher pode perceber a doença?
O sintoma do câncer de mama mais fácil de ser percebido pela mulher é um caroço no seio, acompanhado ou não de dor. A pele da 
mama pode ficar parecida com uma casca de laranja; também podem aparecer pequenos caroços embaixo do braço. Deve-se lembrar 
que nem todo caroço é um câncer de mama, por isso é importante consultar um profissional de saúde.

Como descobrir a doença mais cedo?
Toda mulher com 40 anos ou mais de idade deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das 
mamas anualmente, além disso, toda mulher, entre 50 e 69 anos deve fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos. O serviço 
de saúde deve ser procurado mesmo que não tenha sintomas!

O que é o exame clínico das mamas?
É o exame das mamas realizado por médico ou enfermeiro treinado para essa atividade. Neste exame poderão ser identificadas 
alterações nas mesmas. Se for necessário, será indicado um exame mais específico, como a mamografia.

O que é mamografia?
È um exame muito simples que consiste em um raio-X da mama e permite descobrir o câncer quando o tumor ainda é bem pequeno.

O que pode aumentar o risco de ter câncer de mama?
Se uma pessoa da família – principalmente a mãe, irmã ou filha – teve essa doença antes dos 50 anos de idade, a mulher tem mais 
chances de ter um câncer de mama. Quem já teve câncer em uma das mamas ou câncer de ovário, em qualquer idade, também deve 
ficar atenta. As mulheres com maior risco de ter o câncer de mama devem tomar cuidados especiais, fazendo, a partir dos 35 anos de 
idade, o exame clínico das mamas e a mamografia, uma vez por ano.

O auto-exame previne a doença?
O exame das mamas realizado pela própria mulher, apalpando os seios, ajuda no conhecimento do próprio corpo, entretanto, esse exame 
não substitui o exame clínico das mamas realizado por um profissional de saúde treinado. Caso a mulher observe alguma alteração 
deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo de sua residência. Mesmo que não encontre nenhuma alteração no 
auto-exame, as mamas devem ser examinadas uma vez por ano por um profissional de saúde!

O que mais a mulher pode fazer para se cuidar?
Ter uma alimentação saudável e equilibrada (com frutas, legumes e verduras), praticar atividades físicas (qualquer atividade que 
movimente seu corpo) e não fumar. Essas são algumas dicas que podem ajudar na prevenção de várias doenças, inclusive do câncer.

Fonte:http://www.blog.saude.gov.br/index.php/entenda-o-sus/53552-outubro-rosa-alerta-sobre-prevencao-e-diagnostico-8
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Diretoria
ÓRGÃO DE INFORMAÇÃO DA AEC
Publicação trimestral da Associação dos Empregados no Comércio do 
Rio de Janeiro, com distribuição interna e dirigida.
DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO 
COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO
Diretor Presidente: Jorge Loureiro Souza 
Diretor Vice-Presidente: Hugo Attan Souza 
Diretor Primeiro Secretário: José Ferreira de Lima 
Diretor Segundo Secretário: Rubem da Costa Araújo Júnior 
Diretora Social: Benedita Ferreira de Melo 
Diretor Tesoureiro: Manuel Albano Gonçalves de Abreu 
Diretor da Contabilidade: Saliba Suar 
Diretor do Patrimônio: Jones Coimbra Sobreira 
Diretor de Assistência Social: José Lopes - “In Memoriam”
SUPLENTES
Armando Gomes 
Bruno Aldo Coimbra Sobreira
Élcio Araújo Lima               
José Carlos Machado 
Júlio Cesar de Castro Vargues                               
Paulo Eduardo Mergener Salles     
Paulo Roberto Schliesing
Paulo Pedro do Amaral 

CONSELHO FISCAL
Jair Lopes
Miqueas da Cunha Fonseca
Mário Sophia

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
Jader Pedrosa do Nascimento
Alcebíades Francisco de Oliveira
Fernando Moreira Santiago

SEDE SOCIAL: Av. Rio Branco, 120 
2º, 13º e 14º andares - Centro - Rio de janeiro - RJ
Telefone: (21) 2526-8250 
Site: www.aecrj.org.br
E-mail: sedesocial@aecrj.org.br
SEDE CAMPESTRE: Rua Retiro dos Artistas, 1765,
Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 3312-5800
E-mail: sedecampestre@aecrj.org.br
Conselho Editorial: Jorge Loureiro Souza, Maria Rodrigues e Moisés 
Henrique de Andrade (In Memoriam)
Tiragem: 5.000 exemplares
Periodicidade: Trimestral 
Projeto gráfico e finalização: MR7 Associados
Av. das Américas, 10.101 - Bl 02 Cob 323 - Barra da Tijuca- Rio de 
Janeiro - Rj
Tel.: (21) 3325-3372   Cel.: 99937-2497
E-mail: mariarodrigues@mr7.com.br


