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O benefi cio do FUMUS pode ser contratado para:  pai, mãe, sogro e sogra. Para isso é necessária adesão de cada um através de formulário próprio (art. 2º do regulamento).

ÓBITO DATA ASSOCIADO ORGÃO PARENTESCO
Arminda de Souza Saliba 24/02/2019 Jair Miguel Saliba Apo conjuge
Claudinor Pinto de Oliveira 24/02/2019 Amarildo Fortunato Mathias Apo sogro
Jesus Lucas de Freitas 24/02/2019 Mario Nelson Tomazini Lucas Freitas 5045 pai
Luiz Gonzaga de Sá Pinto 10/03/2019 Luiz Gonzaga de Sá Pinto Apo -
Osvaldo Elizau Fabre 11/03/2019 Ygor Ferreira Fabre 7.01 Pai
Nereu Bortolozi 13/03/2019 Nereu Bortolozi Apo -
Aurélio Mar  nez Garcia 16/03/2019 Lucio Mario Alves de Oliveira 4027 sogro
Elisangela Cris  na Pereia de Oliveira 15/02/2019 Rodrigo Pereira de Oliveira Ex-func. conjuge
Dorival Barreira 14/02/2019 Marcelo Barreira 1.16 Pai

ÓBITOS

• 
• 
• 

A importância da leitura na educação infan  l é muito grande, pois ela tem a capacidade de formar cidadãos 
a  vos na organização de uma sociedade mais consciente e crí  ca. Por isso, desenvolver o hábito da leitura 
desde a infância é fundamental, e a infl uência de pais e educadores nesse estágio é imprescindível.  Entenda 
por quê. A educação deve resgatar o repertório que toda história infan  l oferece para apresentar às crianças as 
diferenças entre as culturas e os indivíduos, para ensiná-las a lidar com as questões de forma é  ca e para ajudá-
las a lidar com as emoções durante seu desenvolvimento. 
A leitura deve ser introduzida de forma natural no dia a dia das crianças, não deve ser algo imposto. Para 
isso, leve em consideração o tempo de atenção que a criança dedica à leitura e respeite este limite. Observe 
quais assuntos chamam mais a atenção, permita que a criança leia com você ou para você, faça perguntas 

sobre o enredo e es  mule conversas em torno da história lida. Faça do momento 
de leitura um momento prazeroso para os pequenos. A importância da leitura na 
educação infan  l é imprescindível para a formação de bons leitores e de cidadãos 
mais conscientes e crí  cos, por isso, o incen  vo dos pais e da escola é fundamental.

h  ps://leiturinha.com.br

ABRIL – MÊS DO LIVRO INFANTIL
Assuntos Diversos

Para Refl e  r
A sua irritação não solucionará problema algum... 
As suas contrariedades não alteram a natureza das 
coisas... Os seus desapontamentos não fazem o 
trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu 
mau humor não modifi ca a vida... A sua dor não 
impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os 
maus... A sua tristeza não iluminará os caminhos... 
O seu desânimo não edifi cará ninguém... As suas 
lágrimas não subs  tuem o suor que você deve 
verter em bene  cio da sua própria felicidade... 
As suas reclamações, ainda mesmo afe  vas, jamais 
acrescentarão nos outros um só grama de simpa  a 
por você... 
Não estrague o seu dia. Aprenda a sabedoria 
divina: A desculpar infi nitamente, construindo e 
reconstruindo sempre... Para o infi nito bem! 

www.pensador.com

Curiosidade

DIA INTERNACIONAL DA PREGUIÇA OU DA 
ESPERANÇA?
Alguns dizem que o “Dia Internacional da Preguiça” 
é segunda-feira. Outros acham que ela deveria ser 
riscada do calendário. Há também aqueles que 
apostam todas as fi chas nela. Geralmente depois de 
um fi m de semana de excessos, dizem a si mesmos: 
“segunda eu começo a minha dieta, paro de fumar, 
começo a estudar para passar naquele concurso...” 
Este é o lado bonito da segunda-feira. Por excelência 
o “Dia Internacional da Esperança”. De um jeito ou 
de outro, meu amigo, não tem choro! Depois do 
passeio ou do descanso do fi m de semana, segunda 
é dia de voltar ao batente. Não se preocupe. A 
semana passa rápido. Quando menos você espera, 
a sexta já chegou e aí, você já sabe: vem o sábado e 
o domingo e novamente a segunda-feira.

Frei Gustavo Wayand Medella – gmedella@gmail.com
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Departamento Esporte - Capital

Departamento Aposentados

Realizada no período de 22 a 27/2/2019. Com 
a  vidades de integração e descontração dos 
par  cipantes, tais como: bingo, Baile dos Anos 
Dourados, comemoração dos aniversários, 
gincanas, karaokê, churrasco, sessão pipoca e 
muitas a  vidades recrea  vas. O evento foi coroado 
pela alegria e descontração dos  par  cipantes.                                        

Dica Cultural:
Exposição de telas "RELEITURAS I"

Ar  sta: O Senaiano LAUR 
SCALZZARETTO
Até 15 de abril de 2019.

Voluntariado: a face humana da solidariedade
O voluntariado é a expressão máxima da 
solidariedade entre os homens e as mulheres. 
Poder-se-ia afi rmar também que é o amor em 
toda sua essência, porque pessoas voluntárias 
são dignas da condição humana, porque cuidam 
de desconhecidos, sem, no entanto, receber 
remuneração e muito menos se preocupam em 
conquistar fama, dinheiro ou o reconhecimento 
da sociedade.
O trabalho voluntário é a mais nobre das ações 
laborais pra  cadas pelos entes humanos. O 
espírito cívico, a busca pelo bem-estar social é 
o que movem as pessoas, com a fi nalidade de 
fazer com que a cidadania se torne plena, justa 
e democrá  ca para todos os cidadãos. 
Contudo, não devemos esquecer que o 
trabalho voluntário requer o mesmo grau 
de profi ssionalismo e a mesma dedicação 
de um profi ssional remunerado. Não é fácil 
ser voluntário. Tem de ter muito amor ao 
próximo e respeito e consideração para com 
aqueles que vivem momentos de fragilidade 
social e fi nanceira. O voluntário é um ser 
ímpar, diferenciado, porque ele é solidário e a 
solidariedade é a conduta e a ação mais nobre 
do espírito humano. É quando o homem e 
a mulher se aproximam de Deus. Por isso, o 
voluntariado é algo mais do que especial: "A 
solidariedade e o voluntariado convertem em 
direito o que a caridade dá como favor".  

Reunião Mensal  
Realizada no dia 13/03/2019 - A primeira 
reunião do ano foi realizada na Escola SENAI 
“Orlando Laviero Ferraiuolo”  das 9h30 às 11h30.
Após degustar cafezinho delicioso,  vemos 
oportunidade de realizar homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher (8 de Março) com 
emocionante mensagem apresentada pela colega 
Arlete Mendes Dias e distribuída aos par  cipantes 
junto com mimo oferecido pela AES.

Saúde

Semana de Qualidade de Vida – Itanhaém

Departamento Cultural e Recrea  vo

www.brasil247.com/(Davis Sena Filho)

Dicas Gastronômicas:
Para cur  r e se lambuzar 
no Fes  val do Churros 
e Brigadeiro de Jundiaí 
06 e 07 Abril de 2019 
Sábado e Domingo 

das 12h às 22h. Parque Comendador Antônio 
Carbonari - Parque da Uva  Tel. 11 4522-2212.
Av. Jundiaí, s/n - Anhangabaú, Jundiaí - SP

Realizamos no úl  mo dia 10/03/2019, com 
grande sucesso, a Fase Regional do 5º Fes  val 
de Futsal - Categoria Livre - Capital. 
Agradecemos ao apoio da Diretoria Execu  va e 
o empenho da equipe de esportes da capital, o 
que garan  u o sucesso do evento. 
O torneio foi realizado em 3 regionais, contando 
com a presença de 26 equipes, compostas 
por atletas de 24 escolas entre funcionários 
sócios, fi lhos de sócios e sócios aposentados. O 
torneio foi  dividido em 4 grupos: 3 grupos de 
6 equipes e 1 de 8 equipes,  sendo os Grupos 1 
e 2 realizados na unidade do SESI-AE Carvalho, 

Nos dias 16 e 17 do mês 
de março aconteceram 
as etapas regionais do 
19° Fes  val de Futsal do 
Interior categoria livre 
em 4 cidades: Boraceia 

(Clube Náu  co), Itanhaém (Colônia de Férias), 
Piracicaba e Ribeirão Preto. Es  veram presentes 
36 escolas distribuídas em 28  mes, totalizando 
uma par  cipação de 738 pessoas. Tivemos 
par  das emocionantes e bem disputadas. 
Classifi caram para etapa fi nal os “playoff s” a se 
realizar no dia 04/05/19 na Colônia de Férias em 
Itanhaém. Cada Time deverá arrecadar 2 cestas 
básicas e mais 2 do corpo administra  vo da AES, 
que somadas serão doadas para uma ins  tuição 
na cidade de Itanhaém:
CFP 6.04 – Franca
CFP 4.01 – Itu
CFP 8.50 / 8.01 – Votuporanga / São José do Rio 
Preto
CFP -3.01 - Taubaté
Agradecemos à par  cipação maciça da família 
AES do Interior, Litoral e Vale do Paraíba, aos 
representantes que não mediram esforços para 
mobilizarem as unidades, em especial aos que 
sediaram os eventos. Aos diretores que apoiam 
as ações AES e que u  lizam eventos espor  vos 
para confraternização das equipes. E todo corpo 
Administra  vo que apoia e par  cipa das etapas 
para realização dos eventos espor  vos.
Próximo evento: Período de 03 a 05/05/19 
etapas fi nal do 19° Fes  val de Futsal  categoria 
veterana na Colônia de Férias.

Departamento Esporte - Interior

ATENÇÃO - PROXÍMA REUNIÃO
Dia 10 de abril de 2019 das 9h30 às 11h30 
no mesmo local. Nossa temá  ca será 
apresentada por nosso colega Sérgio Antonio 
Dias. Aguardamos vocês! Venham par  cipar, 
colocando o assunto em dia, revendo os 
amigos, saboreando um delicioso café.                                 

Local: 
Biblioteca Municipal "Malba 
Tahan" 
Rua Helena Jacquey, 208 
Rudge Ramos - São Bernardo do 
Campo/SP.
Vale a pena pres  giá-lo. É um 
grande ar  sta.

III Fes  val da Truta & Pinhão
“O Fes  val mais saboroso 
da Serra da Man  queira.”
De 05 a 21 de abril, aos 
fi nais de semana, você 
poderá provar os mais 

deliciosos pratos, quitutes e sobremesas com 
as mais diversas receitas de truta e pinhão na 
Praça do Artesão.  Av. Min. Nelson Hungria, 170 
- Santo Antônio do Pinhal - SP

Clube de Campo
• Deveres dos usuários:
• u  lizar, durante a 

sua estada, crachá, 
pulseira ou outro  po 
de iden  fi cação;

• acatar as determinações da Gerência ou da 
Diretoria Execu  va;

• manter a ordem e o asseio nas acomodações, 
zelando e responsabilizando-se por ela;

• conferir o rol de pertences, afi xado 
no interior do chalé/apartamento no 
primeiro dia da sua estada, comunicando o 
responsável em caso de discrepância;

• estacionar seu veículo somente em locais 
permi  dos;

• preservar a fl ora e a fauna;
• levar roupas de cama, banho (ou alugá-las 

no local) e mesa.

É sempre bom lembrar... Grupo 3 no SESI-Guarulhos e o Grupo 4 no 
SENAI de Barueri, atendendo assim as 4 regiões 
da Capital e Grande São Paulo. 
Após as par  das,  vemos  o tradicional 
churrasco de confraternização para um total de 
aproximadamente 365 pessoas, onde pudemos 
comentar os lances dos jogos (a famosa resenha) 
e bater um papo agradável com os amigos, em 
um clima de animação e harmonia, o que torna 
ainda mais gra  fi cante o nosso trabalho.
A Diretoria de Esportes da Capital agradece 
a todos os par  cipantes pela colaboração, 
contribuindo para que o torneio transcorresse 
no mais absoluto clima de tranquilidade. 
Classifi cação para as fi nais de 29 a 31 de março 
de 2019, na Colônia de Férias em Itanhaém: 
AE Carvalho: CFP 1.16 - Leões Indomáveis
                       CFP 1.11 - Tijolinho             
Guarulhos:    CFP 1.22 - Guarú F.C
Barueri:         CFP 1.06 – Veteranos F.C 106


