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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 ÓRGÃO PARENTESCO
Anésia dos Santos de Almeida 11/03/2020 Márcio Henrique de Almeida 5.06 mãe
Antonio Pinto Borges 13/03/2020 Antonio Pinto Borges apo -
Jesus Antonio Abrahão 19/03/2020 Jesus Antonio Abrahão Apo -
Maria Regina Mosca 24/03/2020 Edson Mosca APO cônjuge
Aparecida de Oliveira Garcia 27/03/2020 Vera Lucia Garcia Apo mãe
Izabel Melo da Silva 28/03/2020 Pedro Sanches Bardini Apo sogra
Celso Borges de Almeida 01/04/2020 Celso Borges de Almeida Apo -
Amalia Dias de Mello 05/04/2020 Jose Serafi m Guarnieri Apo sogra
Agos  nho Capretz 19/04/2020 Marcia de Souza Capretz Apo cônjuge

ÓBITOS

• DEPTO. APOSENTADOS
• DEPTO. CULTURAL E RECREATIVO
• DEPTO. ESPORTIVO

Mãe é fada-madrinha, feita de magia e pó, cozinheira, palhaça, enfermeira, cantora, es  lista, fábrica de abraços, 
leitora de histórias, atleta em potencial, motorista de plantão. O acalento do pesadelo, o abrigo da tempestade, o 
abafar do choro, os pés da cama quando o fi lho tem febre. Mãe é o “Eu quero a minha Mãe”, depois de um tombo.
Quem diz que ser mãe é fácil? Não é. Dentro da mãe tem a dor pela dor do fi lho, mãe quer trocar de lugar. Ninguém 
permanece o mesmo depois de ter fi lho. Mãe é o debruçar do cansaço. Ter um fi lho te torna corajosa, te torna 
melhor.  Dói ter fi lho doente, dói ter fi lho magoado, dói quando dói no fi lho. Pode o fi lho ter 6 ou 60. Filho é sempre 
o fi lho da gente. Pode ser fi lho da barriga, ado  vo, planejado, ou vindo de supetão. Pode estar longe ou na esquina. 
Mãe que é mãe chora baixinho, lava o rosto, volta e ri. Mãe esconde a exaustão, mãe bota a tristeza no bolso e vai 
fazer o jantar. Pega no colo, no sono, limpa o tênis, vira torcedora faná  ca de futebol, carrega na chuva, no mar, 
carrega o fi lho no desalento e solta na alegria, mãe deixa o fi lho voar. Ninguém nasce boa mãe, imperfeita que 
somos, seres humanos que somos e, apesar de carregarmos as almas dos fi lhos, eles não nos pertencem.
A mãe enfrenta o fogo, o frio, terremotos e furacões. Mãe é impossível, imortal e sensi  va.  Um fi lho será sempre 
um fi lho, uma mãe sempre uma mãe. Mãe é feita de mel e força: porque quanto mais amor se tem, mais ele se 
mul  plica.  Homenagem da AES a todas as mães.

MÃE

Neiva Aparecida Pires Damasceno

h  ps://www.sbie.com.br/

Controle emocional no trabalho:  dicas para não 
se estressar 

A vida profi ssional é cheia de obstáculos diários: metas, 
prazos, reuniões, projetos, pressão e inúmeras decisões 
a serem tomadas. Em qualquer âmbito da vida, as 
pessoas estão sendo observadas, avaliadas e cobradas 
o tempo todo, o que faz com que todos vivam em uma 
pressão constante – e, por isso, é essencial saber ter 
controle emocional no trabalho. Ter calma e segurança, 
responder bem a situações de estresse, saber se 
relacionar de forma posi  va e constru  va são algumas 
caracterís  cas que demonstram o controle emocional.
Seja resiliente. Ser resiliente garante que você seja uma 
pessoa que não entra em desespero diante de algum 
imprevisto ou adversidade. Muito pelo contrário: uma 
pessoa resiliente desafi a a situação e aprende com os 
erros come  dos.
Desenvolva seu autoconhecimento. Pessoas que 
desenvolvem o autoconhecimento são capazes de 
reconhecer seus comportamentos, a  tudes, limitações e 
potenciais, tornando-se mais autên  cos e seguros de si.
Seja asser  vo. Ser asser  vo é saber se posicionar de 
forma fi rme e educada. É saber dizer sim quando esta 
for a resposta mais adequada, mas também saber dizer 
não quando necessário. Uma pessoa asser  va sabe se 
comunicar de forma segura e passar uma mensagem 

ASSUNTOS  DIVERSOS

www.brasil.babycenter.com (adaptado).

Curiosidade
Parece men  ra, mas é verdade
#Existem mais formas de vida vivendo na sua pele do 
que humanos habitando a Terra. #Em média, cada 
pessoa perde 4kg de pele morta em um ano. #Todas as 
pessoas que possuem olhos azuis possuem um mesmo 
ancestral em comum. #A composição química das 
lágrimas é diferente dependendo de seu mo  vo, se são 
emocionais ou causadas por uma irritação ou bocejo. 
#O cérebro é um órgão extraordinário, que comanda 
todo o organismo humano, curiosamente, é o único 
que não pode sen  r dor. #30% do sangue bombeado 
pelo coração vai direto para o cérebro. #Uma pesquisa 
publicada pela revista Nature Neuroscience afi rma que 
a a  vidade cerebral é tão única quanto às impressões 
digitais. #Coincidência ou não, a maior parte dos 
ataques cardíacos acontecem às segundas-feiras.
#A decomposição do corpo humano começa apenas 4 
minutos depois da morte. #Os sintomas de um ataque 
cardíaco são diferentes para homens e mulheres. #As 
pastas de dente bloqueiam os receptores de sabores 
doces da língua. #Quando você fala para si mesmo, por 
exemplo, enquanto lê, essa ‘voz’ interior é acompanhada 
de movimentos muito su  s da laringe. #Beijar um bebê 
na orelha pode deixá-lo surdo.

sem manipular os outros, dizendo o que é preciso ser 
dito. Ser asser  vo é ser obje  vo, honesto, transparente 
e saber ouvir a opinião dos outros. Com essa a  tude, 
sempre respeitosa e séria, é possível conquistar a 
credibilidade e confi ança das pessoas.

h  ps://segredosdomundo.r7.com
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Departamento Aposentados

Departamento Espor  vo

A nova geração de idosos está 
aproveitando para conquistar 
a vida com mais saúde. Esta 
“nova” parcela da população não 

tem nada a ver com aquela velha imagem que 
temos dos idosos. Além de muita disposição 
e boa saúde, apresenta bons hábitos de vida: 
se alimentam equilibradamente, pra  cam 
exercícios  sicos com regularidade, realizam 
check-up médico periodicamente, corrigindo 
os fatores de risco para sua saúde e estão 
sempre em busca de mo  vação. Para cada ano 
vivido pela humanidade, o homem ganha três 
meses em expecta  va de vida. Brevemente, 
seremos centenários! Não são raros os casos 
de idosos que chegam às clínicas e apresentam 
em seus exames resultados melhores do que 
os de indivíduos bem mais jovens, que estão 
na casa dos 40 e 50 anos e muitas vezes são 
hipertensos, sedentários, diabé  cos e obesos.
Conforme o Relatório Mundial de Saúde e 
Envelhecimento, o número de pessoas com 
mais de 60 anos no Brasil deverá crescer muito 
mais rápido do que a média internacional. 
Enquanto a quan  dade de idosos vai duplicar 
no mundo até o ano de 2050, ela quase 
triplicará em nosso país. 
A nova geração de idosos está aproveitando 
para conquistar a vida com mais saúde. 
São pessoas mais a  vas, com vida sexual 
e intelectual, que adotaram novos hábitos 
porque querem viver mais e melhor.

Departamento Cultural e Recrea  vo

Os “jovens idosos” brasileiros

Produ  vidade e pijamas não 
andam juntos. Então, quando 
acordar, tome café e troque de 
roupa. Como se você fosse sair 

para estudar ou trabalhar. Isso vai ajudar você 
a manter sua mente a  va, a criar uma ro  na e 
mandar a preguiça embora. 
Com o contexto crí  co do coronavírus, muitos 
lugares disponibilizaram conteúdos e cursos 
gratuitos em suas plataformas. Olha só:
• Do you speak english? Se não, comece 

pelo Duolingo. Se você já manja do inglês, 
vá de cursos gratuitos oferecidos no site 
da Havard. Já pensou uma qualifi cação 

Todos sabem que a prá  ca 
de a  vidades  sicas ajuda 
muito a manter um corpo 
saudável. Entretanto, talvez 

um aspecto não tão abordado seja o quanto 
o esporte contribui para a formação da 
personalidade e caráter do indivíduo. 
Afi nal, através dessa a  vidade é possível 
aprender diversos conceitos e desenvolver 
habilidades  sicas e sociais que ajudam a 
moldar o futuro de uma pessoa. Logo, o hábito 
de pra  car esportes deve ser incen  vado o 
mais cedo possível.
Primeiro contato - A iniciação espor  va 

Saúde

O inverno divide opiniões: tem quem espera 
pela sua chegada e quem não vê a hora de 
ele ir embora. Contudo, independente do 
grupo que você esteja, alguns cuidados são 
importantes para garan  r a sua saúde na 
estação mais fria do ano.
• Não descuide da alimentação - O inverno 

é convida  vo para entrar embaixo das 
cobertas e comer vários alimentos gostosos 
e calóricos, mas cuidado! Muitas calorias 
não são sinônimo de muitos nutrientes 
nem vitaminas. O ideal nessa época é 
consumir alimentos ricos em Vitamina 
C, como laranja e brócolis, porque essa 
propriedade nos ajuda na proteção do 
sistema imunológico.

• Renove o ar dos ambientes - É muito 
importante abrir as janelas da sua casa, 
escritório e transporte público para 
renovar o ar do ambiente. Deixar as 
janelas sempre fechadas aumenta a 
chance do desencadeamento de doenças 
virais transmi  das pelo ar. 

• Atenção para as roupas e cobertores
Antes de usá-los, é preciso tomar alguns 
cuidados, principalmente para quem tem 
alergias respiratórias. O ideal é lavá-los e 
deixá-los secando ao sol, para remover 
todas as impurezas impregnadas pelo 
tempo guardado.

• Higienize as mãos - Gripes e resfriados 
são muito comuns nessa época. Podem ir 
desde uma pequena coriza até febre, fadiga 
e dores no corpo. Por isso, prevenção 
nunca é demais e a melhor forma de fazê-
la é higienizando as mãos. Esse hábito tão 
importante previne e reduz as chances de 
infecções por vírus e bactérias.

• Não se esqueça do fi ltro solar, mesmo 
no inverno - Até mesmo nos dias mais 
frios, os raios solares nocivos conseguem 
ultrapassar as nuvens do céu nublado. 
Evite sair de casa sem um bom fi ltro solar 
com, no mínimo, FPS 30

Cuidados com a saúde no inverno

h  ps://vejario.abril.com.br/ Por Gilberto Ururahy

Dicas para con  nuar na quarentena

dessa no seu currículo? Baixe conteúdos 
gratuitos na internet Alguns sites estão 
disponibilizando gratuitamente e-books 
e materiais para estudar. A Amazon, por 
exemplo, está com centenas e-books 
acadêmicos grá  s, lançados por editoras 
universitárias sob o selo da Scielo Livros.  

• Explore museus com a ferramenta de 
tour virtual. Alguns museus disponíveis 
para navegar virtualmente: Musei 
Va  cani - Roma; Museu do Prado – Madri; 
Louvre Paris; Bri  sh Museum – Londres; 
Metropolitan Museum – Nova Iorque, etc. 

Conte também com o Google Arts & Culture
para conhecer obras de arte e ampliar seu 
conhecimento sobre os movimentos e 
correntes ar  s  cas das belas artes.
• Ouça podcasts! A Una está se aventurando 

por esse terreno com o Bússola das 
Vocações. Mas você tem uma imensidão 
de opções para ouvir, seja qual for a 
fi nalidade: diversão ou informação. 
Procure por apps que ofereçam este 
conteúdo de forma gratuita.

•  Relaxe e curta o ócio - Apesar de sabermos 
que se manter a  vo é necessário para 
não cairmos no limbo do tédio, tenha em 
mente que a quarentena não é nenhum 
“intensivão” para você se  tornar um 
gênio, saber sobre tudo e adquirir várias 
novas habilidades. Tudo tem seu tempo. 

Faça coisas que fazem você se sen  r melhor 
neste momento e aproveite seu tempo livre, 
seja para produzir ou para ter um momento 
de descanso e desligamento. 
Mantenha a posi  vidade!

h  ps://www.una.br/blog/coronavirus

O papel do esporte na formação do cidadão

geralmente acontece na escola.  É durante 
as aulas de Educação Física que as crianças e 
adolescentes entram em contato e descobrem 
várias modalidades espor  vas, fazendo com 
que se iden  fi quem com alguma delas. Além 
de ser uma prá  ca saudável, muitas vezes o 
contato com o esporte no ambiente escolar 
incen  va o jovem a buscar uma carreira 
profi ssional na área. 
Trabalho em equipe - Os esportes cole  vos, 
principalmente os que exigem a elaboração 
estratégica, como o futebol, basquete ou o 
vôlei, fazem com que os alunos aprendam a 
trabalhar em equipe já que nenhum atleta 
alcança a excelência de maneira solitária. Ao 
aprender a trabalhar em grupo, as crianças 
desenvolvem noções de respeito, convívio em 
sociedade e liderança.
Liderança - Outra habilidade extremamente 
valorizada no mercado de trabalho que pode 
ser desenvolvida através do esporte. Ao 
experimentar o cargo de liderança de um  me, 
os alunos desenvolvem maneiras de mo  var 
os demais jogadores e u  lizar os pontos fortes 
de cada um para traçar uma boa estratégia. 
Além disso, são capazes de aprender a receber 
sugestões e a compar  lhar experiências, 
caracterís  cas de um bom líder.
Disciplina - A prá  ca de esportes cria um senso 
de comprome  mento. Os alunos se sentem 
mais encorajados a par  cipar das a  vidades 
e a treinar para desenvolver habilidades e 
pensar em conjunto.  
Eles aprendem a ser responsáveis e começam 
a compreender como é importante cumprir 
com o que foi acordado.  Isso também se traduz 
em lições de casa feitas, tarefas domés  cas 
cumpridas, etc.
A disciplina e a responsabilidade ajudam 
a gerar o respeito. As crianças passam a 
entender, de maneira mais fácil, o sistema de 
hierarquias e as normas da escola. Com isso, 
há uma diminuição no nível de ansiedade e 
do estresse, melhorando o comportamento 
escolar e evitando possíveis brigas e confl itos.
Cérebro saudável - A prá  ca espor  va libera 
serotonina e dopamina no cérebro. Essas duas 
substâncias são responsáveis por aumentar 
a sensação de bem-estar, relaxamento e a 
felicidade, em geral. A melhora na saúde 
psicológica gera efeitos posi  vos também 
na atenção, levando a uma maior qualidade 
de vida. Todas essas caracterís  cas não 
são essenciais apenas para o mercado de 

trabalho. Todo cidadão precisa ter noções de 
respeito com o próximo, disciplina e saber 
como conviver bem em sociedade. Portanto, 
não deixe de incen  var o esporte na vida dos 
seus fi lhos, seja dentro ou fora da escola. Os 
bene  cios são muitos. 

h  ps://g1.globo.com

h  ps://www.hsc.com.br


