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ÓBITO DATA ASSOCIADO ÓRGÃO PARENTESCO

Maria Luiza Mar! ns Oliveira 11/01/2020 Maria Luiza Mar! ns Oliveira 7.91 -

José Severo Lourenço 12/01/2020 Miguel Jorge Lourenço 1.44 Pai

Amanda Cruz Oliveira 13/01/2020 Francisco Antonio Abatepaulo 1.18 cônjuge

Zilda Fassoni Rodrigues 28/012020 Claudia Rodrigues Otaianno 7.01 mãe

Odete Alves de Souza 29/01/2010 Marcia de Souza Capretz Apo mãe

Neyde Barbosa Saito 30/01/2020 Fabio Barbosa Saito 1.06 mãe

Pedro Andre Pu! ni 02/02/2020 Wellington Prates de Oliveira 1.20 Sogro

Raimunda Maria Caballero 02/02/2020 Terezinha Caballero Figueiredo Apo mãe

Antonio da Cunha 03/02/2020 Antonio da Cunha Apo -

Nilza dos Reis Queiroz 07/02/2020 Celia Regina Cabrino 1.18 sogra

Pedro Bartolomeu de Oliveira 09/02/2020 Pedro Bartolomeu de Oliveira Apo -

Jandira Mucciacito Bernardi 13/02/2020 Antonio Carlos Robin da Silva Apo Sogra

Ivete Almeida de Oliveira 14/02/2020 Ivete Almeida de Oliveira Apo -

Wilson Person 16/02/2020 Sheila Person Giannone 5.02 Pai

ÓBITOS
Com pesar, no! ciamos o falecimento do(s) seguinte(s) associado(s)/dependente(s):

• DEPTO. APOSENTADOS

• DEPTO. CULTURAL E RECREATIVO

• DEPTO. ESPORTES CAPITAL

• DEPTO. ESPORTES INTERIOR

Mulher é grandeza. É dis! nção. Mulher é ímpar. É sedução. Ser 
mulher é fazer parte de uma história de luta e de conquista. 
Não há mulher maior do que qualquer uma, tal como não existe 
algum ser maior que qualquer mulher. Se há jus! ça no mundo, 
ela se deve a todas as mulheres que do nada construíram o tudo. 
O coração das mulheres é diferente de qualquer outro que habita 
no interior de todos os seres. Podemos ter certeza de uma coisa: 
o mundo vai fi car ainda melhor porque as mulheres são a janela 
para a bondade. Elas são palavra. Elas são canção. A mulher é vida. 
Ela dá vida. Ninguém espelha tanto a esperança quanto a mulher. 
Ninguém. Não há algo que brilhe mais em nosso planeta do que 
as mulheres. Não há algo que respire mais amor, mais verdade. A 
mulher é singular sob todos os pontos de vista. Homenagem da 

AES a todas as mulheres!

AS SINGULARIDADES DA MULHER

                                COLABORARAM NESTA EDIÇÃO:

Arlete de Jesus Mendes Dias
Depto. Cultural e Recrea! vo

Lucio Mario Alves de Oliveira
Dep. Esporte Capital

Célia Reni Fernandes Sanches
Depto. de Aposentados

Neiva Aparecida Pires Damasceno
Depto. de Aposentados

Claudia Celes� no Lucio
Diagramação

Teresinha Tesser Niubo
Coordenação

Haroldo José Torque!  
Dep. Esporte Interior

Winston Antônio de Souza
Coordenação

Jaime Soler Niubo
Revisão

10 dicas para buscar uma alimentação mais saudável
Adotar bons hábitos alimentares é o primeiro passo para buscar uma vida saudável. Câncer, 

problemas cardíacos, obesidade e outras enfermidades crônicas, como o diabetes, são amplamente 

associados ao consumo excessivo de gordura, sódio e açúcares.

Segundo o Inca, um em cada três casos dos ! pos de câncer mais comuns poderia ser evitado 

caso a população adotasse uma alimentação saudável e a prá! ca regular de a! vidade # sica. 

Recomendações sobre prá! cas alimentares que podem ser úteis como prevenção:

• Quanto mais natural, melhor: Prefi ra alimentos in natura, minimamente processados e de origem vegetal;

• Menos óleo, mais vida: Óleos, gorduras, sal e açúcar devem ser u! lizados com moderação;

• Evite processados: Podem ser consumidos apenas como ingredientes ou parte das refeições;

• Reconheça seus alimentos: Ultraprocessados (biscoitos, salgadinhos, etc), sofrem muitas alterações em seu preparo 

e contêm ingredientes que você não conhece;

• Obedecendo a seu relógio: Alimente-se sempre nos mesmos horários, devagar e em locais limpos e tranquilos;

• Saúde direto da fonte: Prefi ra verduras, frutas e legumes de origem orgânica;

• Virando seu próprio chefe: Adquira e compar! lhe habilidades culinárias para preparar refeições saudáveis;

• Planejamento também é saúde: Defi na com antecedência o cardápio da semana e divida com a família as a! vidades 

domés! cas relacionadas às refeições;

• Comer bem fora de casa: Evite fast foods. Prefi ra locais que sirvam alimentos feitos na hora, como restaurantes a 

quilo;

• Seja crí� co: Cheque as informações das embalagens e avalie os  alimentos.

Saúde

Fonte: Brasil.gov.br/saúde

www.mundodasmensagens.com
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Departamento Aposentados

Departamento Esportes - Interior

Departamento Esportes - Capital

Semana Qualidade de Vida
A Semana da Qualidade de Vida foi realizada no período 
de 7 a 12 de fevereiro de 2020, em Itanhaém.
Como sempre, desenvolvemos a� vidades visando à 
integração, compe� ção,  descontração e diversão com 
gincanas, quizz, baile , bingo benefi cente, churrasco 
e sessão pipoca. Foram gra� fi cantes os momentos de 
alegria vivenciados durante toda a semana.
Agradecemos o apoio dos parceiros, dos funcionários da 
Colônia que possibilitaram realizar todas as a� vidades 
previstas. 

Departamento Cultural e Recrea! vo

Mais um ano com muitas a� vidades. Próximos eventos:
• 14 de março – Futsal Livre – fase regional na 

Colônia de Férias e Clube Náu� co em Boraceia. 
• 25 de abril – Futsal Livre – fase fi nal na Colônia de 

Férias
• 16 e 30 de maio – Futebol Society Veteranos – fase 

regional no Clube de Campo em Jundiaí e Clube 
Náu� co em Boraceia.

Conforme matéria publicada no úl� mo Bole� m 
Informa� vo, estamos organizando o passeio à cidade de 
Paraty especialmente para os associados e convidados 
da AES. Há vagas disponíveis.  De 3 a 5 de abril. Reservas 
pelo telefone: 3367.9900.
Incluso no passeio:

• Guias da ECOTUR acompanhando o grupo durante 
toda a viagem, fornecendo informações históricas;

• Passeio de escuna com almoço a bordo;
• Um delicioso serviço de bordo: kit lanche (ida). 

águas, balas, pirulitos, brincadeiras e sorteios;

O Departamento Espor� vo da Capital 
convoca toda a família AES para 
o 6º Fes� val de Futsal Categoria 
Livre, par� cipando como atleta ou 
pres� giando o evento como dependente 
ou convidado de associado.

A etapa regional será realizada em duas datas, sendo 
dois grupos disputados no dia 08/03/2020 no SESI 
de São Bernardo do Campo e dois grupos no dia 
15/03/2020 no SESI AE Carvalho e Catumbi.
Contamos com a adesão de toda a família AES, como de 
costume, para que juntos possamos repe� r o sucesso 
que tem se tornado uma constante nos eventos do 
Departamento Espor� vo da Capital.
Um grande abraço e até o dia 08/03/2020.

Feriados: Não haverá inscrição para sorteio. As reservas 
devem ser feitas pelo site da AES, com até dois meses de 
antecedência.
Primeiro acesso:
Usuário: CPF completo sem ponto e sem traço. 
Senha:  os quatro primeiros números do CPF. 
OBS: O sistema aceita somente reserva para o período 

total do feriado.

Como Ter Autoes! ma –  Dicas para fazer diferença na 

sua vida

Autoes� ma refere-se ao 
quanto a pessoa gosta de si 
própria. Uma pessoa com 
autoes� ma elevada é feliz 
consigo mesma do jeito que é 

com suas qualidades e defeitos.
• Encontre os seus pontos fortes -Todo mundo tem 

pontos fortes e fracos. Os dois. A diferença maior 
está onde você coloca sua atenção.

• Desenvolva excelência em alguma área - Pegue 
alguma coisa que você gosta para se dedicar e se 
torne muito bom naquilo.

• Assuma riscos - O crescimento da autoes� ma vem 
de vitórias alcançadas. Mas pra isso você precisa 
tentar. Quem tem baixa autoes� ma tem medo de 
tentar porque não tem a confi ança necessária. 
Pra resolver isso é preciso se expor um pouco e 
arriscar. 

• Tome nota dos seus sucessos - Pegue uma agenda 
e todos os dias escreva nela os sucessos que teve 
no dia. O que deu certo. Não importa o que deu 
errado. Só o que deu certo. Mesmo que seja algo 
bem simples. 

• Cuide do corpo, mas aceitando suas imperfeições 
Uma das principais causas da baixa autoes� ma é a 
insa� sfação com o próprio corpo. A pessoa se acha 
muito gorda, alta demais, nariz grande etc. O corpo 
que temos é o que a natureza nos deu. Aceite-o.

• Evite relacionamentos nega! vos - Se você convive 
com alguém que fi ca constantemente dizendo 
que você não vale nada e colocando todo � po 
de defeito  em você, sua autoes� ma  pode ir pro 
buraco.

• Pare de se comparar aos outros - Bem melhor ser 
o original do que a cópia. Isso signifi ca ser você 
mesmo cada vez mais. 

• Renove o visual - Beleza é uma parte importante 
da autoes� ma.

• Fique longe do perfeccionismo – É preciso 
internalizar o conceito de que estar bom o 
sufi ciente é uma alterna� va interessante. Já está 
ok para você ir em frente com o que precisa. 

20 de março Dia Mundial da Felicidade
A Importância de ter uma vida mais feliz. 

A palavra chave aqui é mo� vação. Uma vida mais 
feliz nos dá ânimo para querermos sempre mais e 
mais. Quando se está de bem consigo mesmo, com as 
pessoas ao seu redor e ao contexto, como um todo, 
você faz de tudo para que essa sensação se mantenha 
pelo máximo de tempo possível. A busca por uma vida 
mais feliz pode servir como mo� vação para aqueles 
que não estão assim tão bem. Colocar esse obje� vo em 
perspec� va, como um ideal, pode ajudar as pessoas a 
saírem do buraco do desânimo. É como diz o ditado: 

ASSUNTOS  DIVERSOS

• Hospedagem com café da manhã – sendo 02 
diárias;

• City tour em Paraty com guia local;
• Brinde ECOTUR de cortesia;
• Seguro Viagem – 02 dias;
• 06 refeições mencionadas – 03 almoços, 01 jantar 

e 02 cafés da manhã;
Não incluso:

• Passeios opcionais;
• Extras de qualquer natureza;
• Todo � po de bebida ou alimentação não descrita 

como inclusa no roteiro;
• Taxas de entrada em museus, monumentos e 

parques.
Valor por pessoa:

• Adulto associado/dependente:  R$ 1415,00; 
• Adulto convidado: R$ 1500,00;
• Para crianças de 00 a 04 anos: cortesia;
• Para crianças de 05 a 10 anos: 50%;
• A par� r de 11 anos valor de adulto.
O total poderá ser parcelado em 5 vezes, sendo o 
vencimento da 1ª parcela  no dia 15/03/2020.

Curiosidades

O comportamento do consumidor atual mudou. A 
internet e a transformação digital revolucionaram a 
maneira como o consumidor acessa informações e faz 
compras. Confi ra algumas mudanças:
• Procura por soluções para seus problemas 

na internet - Para resolver a maioria de seus 
problemas, o consumidor faz uma busca na 
internet, ou seja, ele corre atrás da informação;

•  Não quer ser bombardeado por propagandas - No 
passado, a empresa inves� a em propagandas o 
tempo inteiro. Agora, quem procura uma marca ou 
empresa é o próprio cliente. 

• Compara diferentes marcas para avaliar qual é 
o melhor custo-bene! cio – Além de  pesquisar 
na concorrência, o consumidor avalia ainda: 
qualidade, durabilidade e grau de sa� sfação dos 
clientes.

• Quer realizar compras sem muitas burocracias - 
Aqui está uma caracterís� ca que não pode passar 
despercebida: o consumidor atual quer comprar 
com agilidade e zero burocracia.

•  Gosta de saber a opinião de outras pessoas sobre 
um produto - Confi a de forma signifi ca� va na 
opinião de terceiros, ainda que estranhos.

• É infl uenciado por pessoas que admira – Compra 
com base em orientações fornecidas por pessoas 
que sabem muito de um determinado assunto.

• Preocupa-se com produtos ecologicamente 
corretos e evita o desperdício - Valoriza o meio 
ambiente, a sustentabilidade e o aproveitamento 
correto dos recursos naturais.

•  Preza por segurança ao realizar uma compra - Na 
hora de confi rmar uma compra, o consumidor 
moderno espera por segurança completa.

h# ps://blog.hotmart.com/pt-br

ATENÇÃO

Reunião mensal - retomando nossas a� vidades, 
aguardamos você no dia 11 de março de 2020, das  
9h30  às 11h30,  na Escola SENAI “Orlando Laviero 
Ferraiuolo –  Rua Teixeira de Melo, 106 - Tatuapé. Venha 
par� cipar, colocando o assunto em dia, revendo os 
amigos, saboreando um delicioso café e comemorando 
o Dia Internacional da Mulher.

Próximos eventos:
• Almoço Espanhol – dia 30 de maio, 

na Colônia de Férias em Itanhaém;
• Festa Junina – dia 20 de junho, no 

Clube de Campo em Jundiaí.
Mais informações no próximo Bole� m.

Depois da tempestade vem a bonança. Após os 
momentos ruins, sempre virão os bons. Basta acreditar 
e fazer por onde para que eles, de fato, aconteçam. Em 
qualquer cenário, ter uma vida mais feliz é importante, 
seja para aqueles que gostariam de manter esse status, 
seja para os outros que, incansavelmente, procuram 
chegar lá. A resposta para a felicidade não está no seu 
companheiro, nos seus amigos, no carro novo nem no 
seu trabalho. Ela está em você!

h# ps://www.evolucaopessoal.com.br/


