Palavras do Presidente

Eleições para Presidente da Diretoria
No último dia 18 de setembro realizamos nossas eleições para o biênio
2011/2012 conforme previstas no nosso Estatuto. Os Conselhos Diretor e
Fiscal renovaram e o Presidente da Diretoria foi reeleito. Particularmente,
fico muito honrado pela confiança depositada a mim e por outro lado,
aumenta a responsabilidade para conduzir a Adefei Campinas por mais
dois anos.
O biênio que chega ao fim cumpriu as atividades tradicionais. Muitas das
ações planejadas não se realizaram devido às dificuldades de toda ordem
que defrontamos neste biênio, notadamente de ordem financeira. Só não foi
mais crítica graças às contribuições dos nossos colegas empresários como
Marco Antonio Gama (Itajubá Engenharia – figuração no site), Nilson José
Sanita (Grafik e Valor - diagramação e impressão dos boletins), Carlos
Eduardo G. Noronha (Mrweb-manutenção e criação de novas ferramentas
do site), Edson R. Pontes/Sergio A. S. Mello/Henrique A. C. S. Loureiro
(Engecamp-cessão do endereço e do espaço para arquivos). Mas ainda é
insuficiente para cobrir os custos do funcionamento da Adefei, sem contar
que, precisamos manter caixa de no mínimo R$ 2.000,00 por ano para
reservas de salão para eventos lá para frente. Poucas foram as contribuições
dos associados, em parte pela nossa ineficiência para emissão de boletos.

Esperamos regularizar esta situação e contar com a contribuição
voluntária dos associados.
Estamos reformando o Estatuto, mas é um processo trabalhoso porque
há necessidade de compatibilizar com o Código Civil, o nosso Estatuto
vigente, o Estatuto da Ad-Unifei Nacional. E agora mais recentemente,
a AD-Unifei Nacional também está reformando o seu Estatuto e muitas
questões estão em discussão.
Nos últimos meses estamos com prioridade zero para modernizar e
atualizar o cadastro dos diplomados da nossa Regional. Como muitos
colegas não informam a mudança de endereço, muitas correspondências
são devolvidas pelo correio. Portanto é importante que os Associados
atualizem os seus dados através do e-mail: info@adefeicampinas.com.
br. Convido todos a se cadastrarem e integrarem ao nosso e-group para se
inteirarem das informações que os seus colegas estão passando, notícias
da Unifei, notícias da Diretoria, notícias de outras Ad-Unifei’s, colocar
a sua notícia, o seu pedido, a sua busca, oferta de empregos, procura de
empregos. Para nós, o mais importante é saber que você está na região
e pode contar com o que precisar (dúvidas técnicas, moradia...) e a
contribuição é o reconhecimento de tudo que foi exposto aqui.

Evento

Nosso Jantar de confraternização

Notícias das AD-UNIFI`s

O nosso jantar anual ficou transferido para março de 2011 devido a
algumas dificuldades surgidas no segundo semestre. O jantar deste
ano tem um sabor especial devido a posse solene dos eleitos do próximo
biênio e da comemoração dos 30 anos da fundação da Regional
Campinas. Nós da Diretoria lamentamos muito a transferência para
2011, mas antes um evento à altura do que apenas cumprir o calendário.

No último dia 05/11, a AD-Unifei BH promoveu jantar anual de
confraternização, comandado pelo novo Diretor Regional, Lucas
Fonseca.
No dia 06/11, a AD-Unifei Rio promoveu o seu tradicional jantar anual
de confraternização, comandado pelo Diretor Regional Patrick A.
Alcantara.
A AD-Unifei SP, sob a direção da Diretora Regional Maria Sircia de
Souza, promoveu um alegre jantar de confraternização.
Acompanhem outras notícias no site www.adunifei.com.br e as nossas
no www.adefeicampinas.com.br.

Feliz 2011!
O ano de 2010 chega ao fim. Um novo ano se aproxima. É hora de
muitas reflexões pelo que fizemos e para o que faremos em 2011.
Enquanto isso, renovamos a nossa fé alegremente com o Natal de Cristo
e a tradicional festa de ‘virada’ de ano. Os diretores e os conselheiros
da Adefei Campinas desejam a todos FELIZ NATAL e um PRÓSPERO
ANO NOVO.

Mario Kubota
Presidente da Diretoria
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Eleições para o Biênio 2011/2012

Centenário da fundação da UNIFEI

Apesar do Stress

A Diretoria e os Conselhos resultantes das eleições do dia 18 de setembro
ficam da seguinte forma:

No último dia 06/11 ocorreu a primeira reunião de trabalho com os
voluntários para organização das festividades do Centenário da Fundação
do IEI / EFEI / UNIFEI. A comissão é coordenada pela Professora
Daniela da Unifei. A Adefei Campinas se fez presente através do colega
Ronaldo Storino. Você também pode ser voluntário; entre em contato
com a Professora pelo telefone (35) 3629-1520. Todo material enviado
pela comissão será divulgado no e-group.

Muito se fala da importância do Controle dos níveis de estresse para a
melhoria da Qualidade de Vida e da Saúde. Não é um assunto novo, e ainda
assim comprometem cada vez mais pessoas, inclusive crianças.
Doenças ligadas ao estresse estiveram entre as três maiores causas de
afastamento no trabalho em 2009, segundo os dados da Previdência
Social.
É importante que se entenda o que é e como age no nosso organismo para
que se possa lidar melhor com ele, evitando complicações para a saúde
física e mental.
O estresse é uma reação do organismo a estímulos, acontecimentos ou
situações que leva à produção de hormônios, que levam a respostas físicas
ou psicológicas de adaptação, que por sua vez nos permitem sobreviver,
nos adequar diante de tudo que acontece no dia a dia e de tudo que
precisamos dar conta.
Sejam situações novas ou repetidas, boas ou ruins, urgentes ou emergentes,
essa reação acontece constantemente, e é graças a ela que somos capazes
de sobreviver a muitas situações, criar, inventar, reagir, nos sairmos bem
de situações difíceis, enfim, continuar existindo.
Somado a isto, existem a história de vida de cada pessoa, as tendências
pessoais, características de personalidade que também influenciam no
funcionamento desse mecanismo e nos difere uns dos outros. Cada
organismo responde sempre dentro de um conjunto de fatores psíquico,
mental e físico.
O importante é que após cada dia de funcionamento (por vezes tenso)
é preciso relaxar, repousar, refazer as energias, “recarregar as baterias”.
Tanto o corpo quanto a mente precisam de restabelecimento.
Parece que é esse o princípio que não vem sendo respeitado hoje em dia.
A vida e a sobrevivência têm sido difíceis, com muitos papéis a serem
cumpridos, cada vez menos tempo para execução das tarefas, níveis
elevados de cobrança, perfeição, concorrência no campo do trabalho.
Convenhamos que até máquinas tenham seu limite de tolerância ao uso.
Uma vez não respeitados os limites de funcionamento e descanso, o
organismo entra em sofrimento, falha e adoece.
Viver pode tornar-se uma tarefa difícil se as energias que precisam ser
destinadas ao viver e ao criar de cada dia precisam ser utilizadas para pagar
“dívidas” para com o cansaço físico e mental de tempos anteriores. Todo

• Diretoria:
Presidente: Mario Kubota (74)
Diretoria Administrativa: Regina Morishigue Kawakami (89)
Diretoria Administrativa Adjunto de Trabalho: Raimundo Dias (71)
Diretoria Administrativa Adjunto de Benefícios e Convênios: Arthur A.C.
de Moraes (99)
Diretoria Financeira: Celso Pereira Braga (74)
Diretoria de Comunicação: Carlos Eduardo Ghetti Noronha (99)
Diretoria de Relações com Entidades: Ivan Mattar Magalhães (73)
Diretoria de Esporte: Sergio Antonio de Souza Mello (90)
Diretoria Social: Sonia Maria Rodrigues Jacinto (70)
• Conselho Diretor:
Mario Kubota (74) - Presidente
Fernando Ignácio Pupo (01)
Ronaldo Storino (76)
Adauto Pedroso (72)
Thiago Teodoro Pistore (00)
Jaime Rezende de Souza (74)
Henrique Alberto C Silva Loureiro (90)
• Conselho Fiscal:
Donato Fernandes Nicoliello (73) – Presidente
Edson Roberto Pontes (90)
Vera Lucia Cavalcante de Mello (90)

CLASSIFICADOS
O associado que desejar anunciar seus produtos e serviços, entre
em contato através do e-mail info@adefeicampinas.com.br.

Centro de memória UNIFEI
A implantação de um Centro de Memória da Unifei por ocasião do
centenário da fundação da Unifei foi oficializada pelo Magnífico Reitor
Renato A. F. Nunes, através da Portaria 1.212 de 31/08/10, nomeando
a Fundação Theodomiro Santiago como coordenadora do projeto.
Todos os diplomados podem participar, contribuindo com materiais
e informações que enriqueçam o Centro. Os materiais podem ser
enviados para Rubens P. Pinheiro, Presidente da FTS, através do e-mail
rubens@nuctec.com.br .

Dia do Engenheiro
No dia 11/12 comemoramos o nosso dia. Parabenizamos todos
os engenheiros e engenheiras, responsáveis pela construção deste
maravilhoso país, em prol do bem estar do povo.
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Notas

o aparato biológico acaba sofrendo danos importantes. A capacidade
física, imunidade, memória, concentração, sofrem diminuição além de
prejuízos nas relações sociais, familiares e de trabalho.
Dentre sintomas comuns do estresse estão desordens do sono, da memória
e da concentração e do humor (temperamento explosivo por ex.), dor de
cabeça do tipo tensional, quadros de depressão e ansiedade, aumento
da pressão arterial, distúrbios gastrointestinais, desordens alimentares,
ganho ou perda excessivo de peso, exacerbação de sintomas do diabetes,
da TPM, diminuição do desejo sexual e impotência temporária nos
homens.
MANEIRAS DE SOBREVIVER AO ESTRESSE
NÃO PERMITA: que o estresse o atinja a ponto de deixá-lo doente.
Escute os avisos de seu corpo, de modo que perceba quando o cansaço
estiver afetando sua saúde.
RELAXE: é importantíssimo reservar um tempo para si mesmo. Sim,
para fazer NADA inclusive, se assim o desejar. O tempo é SEU. Nele
inclua lazer, um hobby, vida social, conversar e conviver com amigos,
com animal de estimação, ler, ir ao cinema, viajar, dançar, etc. Um tempo
para o seu PRAZER. Nisso inclui-se o tempo regular das FÉRIAS.
CUIDE DA SUA SAÚDE: cuide da alimentação, pratique exercícios
físicos regulares, procure dormir bem e cuide da respiração.
RESPEITE LIMITES: entre o que é profissional e o que é pessoal. Tente
encarar as coisas de uma forma diferente, mais leve e com certo bom
humor, mesmo nas situações mais difíceis.
CUIDADO COM PERFECCIONISMO: isso é um fator de risco para
doenças ligadas ao estresse. Então não faça também desta lista uma
obrigação. Você já tem várias.
PROCURE AJUDA PROFISSIONAL: caso sinta necessário (um
médico ou psicólogo deve ser procurado quando forem identificadas
condições físicas e psicológicas associadas ao estresse, como depressão
ou ansiedade, sintomas físicos, dores...).
NENHUM DESSES CONSELHOS ISOLADOS É INFALÍVEL:
uma combinação de vários deles é geralmente mais efetiva. Lembrese também que, o que funciona para uma pessoa, não necessariamente
funcionará para todo mundo.

Contribuição da Psicóloga Clínica Vilma Pontim – CRP 06/60469, vpontim@hotmail.com, Endereço: Rua Alferes Paula Nogueira, 30, Cambuí - Campinas/SP

