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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
João Ferreira 25/01/2019 José Carlos Ferreira Apo Pai
Pedro Constan  no 20/01/2019 José Constan  no 1.12 Pai
Serafi m Gonzales 04/01/2019 Serafi m Gonzales Apo -
Alaide Almeida de Sousa 01/02/2019 Jose Heroino de Sousa 1.15 mãe
Edgar Arcanjo 30/01/2019 José Humberto Barcelos Ex-func. sogro
Val  des Zamarian 01/02/2019 Val  des Zamarian Apo -
Maria Helena Rezende de Souza 12/02/2019 Pedro Luciano Belani 5.02 mãe
Helena Moreira Schivo 18/02/2019 Rita de Cassia Kantowitz Schivo 9.28 sogra
Maria Bardini Sanches 08/02/2019 Pedro Sanches Bardini Apo mãe

ÓBITOS

• 
• 
• 
• 
• É SEMPRE BOM LEMBRAR

A mulher é a pimenta da vida. É o sal. E é o sangue. É sol que não queima, 
destapado! É o choro embriagado na noite mais fria. E é fl or. E é terra! A 
mulher é beleza. A mulher é você! Hoje é seu dia. Amanhã será seu dia. E 
ontem foi também. Porque o mundo é você. O resto é seu rosto. O resto é 
todo mundo que tem orgulho em seus passos. 
Todas as mulheres do mundo carregam no peito a tatuagem da força! Todas, 
sem exceção. São o motor dos dias do resto da vida do resto das outras pessoas. 
E todas são paz e são luta, e são abraço e são desembaraço, e são alegria e 
são dor. Todas as mulheres do mundo são o espelho do que a vida quer das 
pessoas. Todas vocês, mulheres, são a meta do fi rmamento. São a esperança. 
Vocês são e dão a vida! Fazem dos legados mais di  ceis, conquistas fáceis 
e memoráveis. Vocês são o sorriso do universo. Esse sorriso faz ricochete e 
a  nge todos os outros seres. Felizmente. O mundo, a vida agradece e chora 
sorrisos de orgulho pelo seu trabalho junto do seu semelhante.
Obrigado por exis  rem e por fazerem exis  r

www.mundodasmensagens.com

Comunicado PDE 04/2019
NÚCLEOS DE LAZER – SEMANA SANTA (DE 18/04 A 21/04/2019)
INSCRIÇÃO PARA SORTEIO – COLÔNIA DE FÉRIAS e CLUBE DE CAMPO
CLUBE NÁUTICO (BORACEIA) – Reservas pelo site da AES ou telefone 11 3367 9900
(Por se tratar de feriado prolongado, o associado  tular pagará o período integral. Os dependentes pagarão somente o 
tempo de permanência).
• De 11/03 a 18/03/2019 – Inscrições para o Sorteio deverão ser realizadas, preferencialmente pelo site da AES, na 

área descrita como (SORTEIO), informando os dados solicitados no impresso, ou na Secretaria da AES pelo tel: 11 
33679900.

• 19/03/2019 - SORTEIO
• 21/03/2019- Divulgação dos sorteados e dos suplentes
Os sorteados deverão re  rar o boleto de pagamento da RESERVA, com vencimento em 24/03/2019, no site da AES ou 
solicitar pelo telefone (11)3367-9900.
O NÃO PAGAMENTO DA RESERVA CANCELA AUTOMATICAMENTE A HOSPEDAGEM. 
01/04/2019-SUPLENTES (serão chamados os suplentes, obedecendo a ordem do sorteio).

As mulheres são fantás  casInscrição Para Sorteio - Semana Santa

Clube de Campo

Período Associado
Associado

Valor do Período
Valor da diária por pessoa Taxa de 

reservaAssociado e Dependente Convidado Afi ns
SEMANA SANTA

18/04 a par  r das 16h até 21/04/2019 às 18h 03 R$ 66,60 R$ 22,20 R$ 66,60 R$ 28,90 R$ 66,60

Colônia de Férias

Período Associado
Associado

Valor do Período
Valor da diária por pessoa Taxa de 

reservaAssociado e Dependente Convidado Afi ns
SEMANA SANTA

18/04 a par  r das 16h até 21/04/2019 às 18h 03 R$ 195,00 R$ 65,00 R$ 180,00 R$ 84,50 R$ 195,00

• O valor da Taxa de Reserva para o período será descontado no fechamento da conta.
• Afi ns = Filhos acima de 24 anos, netos, noras e genros mediante comprovação com documentos legais (cer  dão 

nascimento, casamento, união estável lavrada em Cartório, RG, CNH)
• Convidados somente poderão ser hospedados no mesmo aposento do associado (a).
• No caso de desistência do associado sorteado, não lhe é permi  da a transferência da vaga.
• Neste caso ela será transferida para os suplentes pela ordem do sorteio.
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Departamento Esporte - CapitalDepartamento Aposentados

Realizada no período de 22 a 27 de fevereiro de 2019.
Aguardem mais detalhes no próximo Bole  m.

Dica Cultural:
Visite o Museu de Arte Brasileira

O Museu de Arte Brasileira
da FAAP (distante apenas dez 
minutos de caminhada do Museu 
do Futebol) conta com rico acervo, 
onde estão expostas obras de 

nomes como Candido Por  nari, Bruno Giorgi, Tarsila 
do Amaral, Lasar Segall, Emiliano Di Cavalcan  , Anita 
Malfa   , Alfredo Volpi, Lygia Clark, Tomie Ohtake, Bob 
Wolfenson e Iberê Camargo. O museu oferece exposições 
do acervo permanente e também mostras temporárias. 
Rua Alagoas, 903 (próximo ao Estádio do Pacaembu)
De terça a sexta, de 10h às 20h. Sábados, domingos e 
feriados, das 13h às 17h.
Entrada gratuita.

Conselho de Medicina regulamenta consulta, 
diagnós  co e cirurgia online
Médicos poderão atender seus pacientes pela internet. 
Resolução aprovada pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM) permite que profi ssionais façam consultas e 
diagnós  cos online. 
A regra, que entra em vigor dentro de três meses, 
surge no momento em que os governos se deparam 
com vazios de assistência em regiões distantes do País, 
provocados pela saída de profi ssionais cubanos do 
Mais Médicos.
As exigências para consultas a distância em 
comunidades remotas são mais fl exíveis. Nas cidades, a 
permissão para esse  po de atendimento vale somente 
para a segunda consulta. 
O primeiro contato entre médico e paciente tem de ser 
feito apenas presencialmente. No caso de comunidades 
distantes, no entanto, essa exigência não existe. A 
teleconsulta é permi  da já na primeira vez, desde que 
o paciente esteja acompanhado de outro profi ssional 
de saúde. A consulta a distância somente poderá ser 
feita com a concordância do paciente. Um termo por 
escrito, com autorização expressa, tem de ser assinado. 
A resolução determina ainda que ela não deve ser feita 
constantemente. 
A ideia é de que, a cada 120 dias, consultas presenciais 
sejam realizadas. Imagens e dados devem ser gravados 
e man  dos sob sigilo pelo médico. "A responsabilidade 
é do profi ssional. Fica a cargo dele defi nir qual a melhor 
forma de arquivo”.

Reunião Mensal - Dia 13 de março de 2019.
Retomando nossas a  vidades, 
aguardamos você em  nossa próxima 
reunião que será realizada no dia 
13/03  das  9h30  às 11h30,  na Escola 

SENAI “Orlando Laviero Ferraiuolo" - Rua Teixeira de 
Melo, 106 - Tatuapé/SP.
Venha par  cipar, colocando o assunto em dia, revendo os 
amigos, saboreando um delicioso café e comemorando 
o Dia Internacional da Mulher.

Saúde

Colônia de Férias
É vedado aos usuários:
• U  lizar de forma inadequada aparelhos sonoros;
• Adentrar e/ou manter animais de qualquer 

espécie;
• Ingressar no refeitório em traje de banho, molhado 

ou de forma inadequada;
• Estender roupas em lugares inadequados, inclusive 

janelas e parapeitos;
• Fazer algazarras, cantos, e ruídos de qualquer 

espécie que perturbem o sossego, principalmente 
entre 24h e 7h;

• Soltar balões e fogos de ar   cio;
• Favorecer o ingresso e a permanência de não 

associados sem prévia autorização

Semana de Qualidade de Vida – Itanhaém

Departamento Cultural e Recrea  vo

Curiosidade

15 de março – Dia do Consumidor Brasileiro
Comportamento do consumidor brasileiro ao longo das 
décadas: 
Anos 50 – Vive um período pós-guerra com poucos 
critérios para avaliação da qualidade. Concede alto 
grau de credibilidade aos vendedores. O marke  ng é 
centrado no produto;
Anos 60 – Começa a valorizar as marcas, iden  fi cando 
diferenças entre produtos similares. Para ele, o 
consumo é uma forma de melhorar a qualidade de vida;
Anos 70 – Mais atento ao valor do dinheiro, organiza-se 
para lidar com seus compromissos fi nanceiros. Passa a 
ser mais desconfi ado a respeito do vendedor;
Anos 80 – Amplia seu pensamento racional e crí  co sobre 
o mercado. Aprende a pedir descontos e desenvolve seu 
senso de organização do orçamento familiar;
Anos 90 – Torna-se mais informado, entende melhor 
seus direitos e muda sua forma de se comunicar e se 
relacionar através do boom da internet;
Anos 2000 – Sua vida existe em torno da mídia. Das redes 
sociais ao telefone celular. O valor do produto é defi nido 
pelo cliente e a regra do mercado é: “O cliente é Rei. ” 
Hoje -  Ele cria, curte, compar  lha, twi  a, posta, produz, 
sugere, pesquisa, elogia, indica e principalmente 
reclama (que é o grande perigo). Se a empresa não faz 
esse monitoramento, uma reclamação nesse mundo 
moderno, conectado, pode gerar uma crise de marca. 

www.marke  ngmoderno.com.br

Colaboração Solus Saúde 
(Fonte: Estadão Conteúdo - Data de publicação: 04/02/2019)

Solar da Marquesa de Santos
A casa de Domi  la de Castro 
Canto e Melo, mais conhecida 
como Marquesa de Santos, fi ca 
próximo ao Pá  o do Colégio. 
É do século 18 e mantém 

caracterís  cas originais. O piso superior, por exemplo, 
revela paredes de taipa de pilão e pau a pique. Há móveis 
e objetos bem conservados, além de trilhas musicais que 
convidam o visitante a sen  r a atmosfera do passado. 
O es  lo neoclássico da fachada é incorporado à paisagem 
do Centro. 
R. Roberto Simonsen, 136, Sé - tel. (11)3105-6118 
| museudacidade.sp.gov.br/solardamarquesadesantos | 
De terça a domingo, das 9h às 17h | Entrada gratuita. 

O Departamento Espor  vo da Capital, dando início 
as suas a  vidades em 2019, está trabalhando a todo 
vapor nos prepara  vos para a realização do “5º Fes  val 
de Futsal - Categoria Livre”, que será realizado no dia 
10/03/2019.
Já temos 25 equipes inscritas que serão divididas em 
4 chaves. Os jogos serão realizados em três locais: SESI 
AE Carvalho (duas chaves), SESI Guarulhos (uma chave) 
e SENAI Barueri (uma chave).
 Estamos na expecta  va de um grande evento, com 
muita disputa e emoção, dada a grande adesão por 
parte dos associados.
Grande abraço a todos e “VAMOS PRO JOGO”.

No 19° Fes  val de Futsal 
do Interior, categoria livre, 
teremos 4 etapas regionais 
a se realizarem no dia 17/03 
no SESI de Ribeirão Preto, 
par  cipando 6  mes. No 
SESI de Piracicaba com 

a par  cipação de 8  mes e no Clube Náu  co em 
Boraceia, 8  mes. A novidade será uma etapa no dia 
16/03 na Colônia de Férias com mais 6  mes, sendo 
2  do litoral, 1 do Vale do Paraíba e 3 do interior. Dessa 
forma, damos oportunidade às escolas de conhecerem 
e usufruírem das dependências da Colônia de Férias 
em Itanhaém com subsídio da AES no transporte. 
Esperamos contar com a par  cipação de todos, 
realizando, como sempre, alegres e grandes encontros.
Próximo evento 14/04/19 – 15° Fes  val de Futsal do 
Interior, Categoria Veterano acima de 35 anos.

Departamento Esporte - Interior

É sempre bom lembrar... 

Regulamento Colônia de Férias

• Recupere o brilho de roupas de algodão pretas 
enxaguando-as com uma solução à base de água e 
cerveja (use partes iguais);

• Para dar fi m ao mau cheiro dos potes de plás  cos, 
coloque uma folha de jornal nele e deixe por uma 
noite. Re  re-o e lave bem;

• Antes de martelar um prego na parede, deixe-o em 
água fervente por alguns minutos. Isso evita que o 
reboco quebre. Mas cuidado para não se queimar;

• Entrou uma farpinha no seu pé ou na sua mão? 
Antes de tentar re  rá-la, passe gelo no local para 
anestesiar a pele. Assim, sen  rá menos dor ao se 
livrar dela.

Dicas Diversas

Amélia Maria de Sousa Felizola – Campina Grande- PB

Parceiro

Plano Odontológico PRODENT
Não perca a oportunidade aderir ao plano Odontológico 
Prodent, e desfrutar:
•  Sem carências (condição por tempo limitado)*;
• Abrangência Nacional;
• Inclusão de dependentes diretos e agregados, 

conforme Estatuto AES.
Produtos:
• Standart Plus = R$ 21,74
(cobertura do ROL de procedimentos da ANS)
• Diamond = R$ 80,39
(cobertura ROL da ANS + Prótese + Ortodon  a)
*Permanência mínima de 12 meses no plano.
 Consulte o site www.aessenai.org.br
Ou faça sua adesão na Secretaria AES - Cláudia Celes  no 
Fone: 11 3367 9900
OBS: Este plano sofre reajuste no segundo semestre 
deste ano.

O FUMUS é um serviço que precisa ser contratado.
1. FUMUS familiar - Inclui o  tular cônjuge e fi lhos menores 
de 24 anos.
2. FUMUS individual - Poderá ser contratado para pai, mãe, 
sogro e sogra.
Lembramos que pai, mãe, sogro e sogra são dependentes 
para uso dos núcleos de lazer e não para o FUMUS.
Para o FUMUS é necessário a contratação do serviço para 
os mesmos. 


