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20 de agosto
Dia Nacional da Construção Social
Aniversariantes
de agosto

1°
Joseilson Nascimento Maia
Marivaldo Souza Barreto
2
Leonardo Almeida Santos
3
Gutierre Lopes Klein
9
Dionízio Marques de Souza
10
Cloves Alves de Oliveira
12
Pedro Luiz Knaak
16
Dario Schwanz Mendonça
José Roque Zabotto
17
Higo Faria de Oliveira
18
Gilberto Ferreira de Amorim
27
Thiago Manfredi Dias
28
Elzenete Coutinho Reis
30
Rodrigo Marquardt
Ronner Jorge
Wagne Rodrigues Fernandes

O Dia Nacional da Construção
Social será desenvolvido em 20
5 de agosto
de agosto próximo, no Ginásio
Dia Nacional da
do Sesi, em Jardim da Penha, na
cidade de Vitória, capital do Estado
Saúde
do Espírito Santo. Como esta data
cai num sábado, fica mais fácil
No Brasil, o Dia Nacional da Saúde
para todos os trabalhadores da
é comemorado todo ano, em 5
indústria da construção civil e seus
de agosto, data de nascimento do
familiares comparecerem ao local,
médico Oswaldo Cruz, em 1872.
aproveitando as ações voltadas à
Ela serve para chamar atenção das
promoção solidária, permitindo
pessoas para a busca de práticas
o
acesso a serviços de cidadania
saudáveis para o dia a dia. Oswaldo
tais como atendimentos de saúde,
Cruz ingressou na Faculdade de
práticas de educação e atividades
Medicina com 15 anos. Depois de
de lazer. Este grande evento é
se especializar em bacteriologia
uma realização do Sindicato da
pelo Instituto Pasteur, de Paris, na
Indústria
da Construção Civil —
França, foi nomeado diretor-geral
Sinduscon, em parceria com a
de Saúde Pública, em 1903. Este
Câmara Brasileira da Indústria da
cargo é equivalente ao de ministro
Construção — CBIC.
da Saúde, hoje em dia. Durante sua
gestão, lutou contra febre amarela,
peste bubônica e varíola. Devido
a esta última doença, enfrentou
O Polo de Santa Tereza, cidade
a “Revolta da Vacina”, em 1904,
do interior do Estado do Espírito
quando a população ficou contra
Santo,
vai desenvolver sua Semana
a obrigatoriedade da imunização.
Em 1908, devido a uma epidemia, Interna de Prevenção de Acidentes
— SIPAT 2011 dia 2 de setembro
o povo foi em peso aos postos de
próximo. O evento, cujo tema
saúde, reconhecendo o pioneirismo
central será “Motivacional”, será na
daquele grande brasileiro.
Escola Santa Catarina.

29 de agosto — Dia de Combate ao Fumo
No dia 29 de agosto comemora-se o Dia Nacional de Combate ao Fumo,
data que faz parte de campanhas de âmbito nacional visando alertar toda
a população — e, em particular, aos adolescentes e aos adultos jovens,
alvos preferidos da indústria do tabaco — sobre os males causados à
saúde pelo péssimo hábito de fumar, inclusive para aqueles que não
fumam, mas convivem com fumantes.
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Parabéns aos colegas Izael da
Costa Moisés — que casou-se
com Shayane Mayra da Silva
Costa, dia 9 de julho — e Ramon
Miranda Veltem — que casou-se
com Cheylla da Penha Carli de
Castro, dia 20 de julho.
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