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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
Sueli da Silva Bianchi 28/04/2020 Enio da Silva Machado Apo cônjuge
Walter Sa   n 01/05/2020 Walter Sa   n Apo -
Rosa Maria de Sales Castro 15/05/2020 Antonio Carlos Teixeira de Castro Apo cônjuge
José Rodrigues Maia 18/05/2020 Jairo Aparecido da Silva 1.18 sogro
Jose Stella 22/05/2020 Jose Stella Apo -
Lana Clara Barbosa Marinho 23/05/2020 Ricardo Domingos Marinho 5.64 fi lha
Edméa Ne  o Rodrigues da Silva 25/05/2020 Anilton Rodrigues da Silva 5.68 cônjuge
Cidalia Guedes dos Santos 28/05/2020 Jussadi Jus  no dos Santos Apo mãe
Vera Luzia Gazola Rodrigues 02/06/2020 Edson Rodrigues Junior 6.02 mãe
Genadir Pinheiro da Costa 04/06/2020 Celso Dutra Apo sogra
Maria Lopes Messas 06/06/2020 Jose Antonio Messas Apo mãe
Marina Colella Clemente 11/06/2020 Marcia Colella Clemente Apo mãe
Luiz Carlos Tricarico 12/06/2020 Luiz Carlos Tricarico Apo -
Danilo Maurici 18/06/2020 Danilo Maurici Apo -

ÓBITOS • DEPTO. APOSENTADOS
• DEPTO. CULTURAL E RECREATIVO
• DEPTO. ESPORTES

A pandemia nos colocou cara a cara com nossas incertezas, derrubou a 
segurança de algumas emoções e, de certa forma, nos chacoalhou de angús  as 
e temores que abalaram nossos alicerces.
Daremos o devido valor à conversa com amigos no barzinho da esquina; ao 

cheiro do perfume novo; ao abraço apertado no ente querido e, até mesmo, aos amores 
perdidos. Aprenderemos melhor a ser, a estar, a repaginar, a reviver, a lembrar, a solidarizar… 
tudo que era desvalorizado pela banalidade do gesto ou pela trivialidade do conteúdo irá 
nos ensinar alguma lição, ainda que tardia.
Nossos corações já doem de tanta saudade do tudo e do nada e tal como ensina Chico 
Buarque “a saudade é o revés de um parto”.
Que aprendamos as melhores lições, pois jamais seremos os mesmos!

LIÇÕES TRAZIDAS PELA PANDEMIA

Neiva Aparecida Pires Damasceno

h  p://emge.edu.br/

Homenagem

Bom dia! Como você está, Stella?
- Bom dia, Miguel! Não estou bem.
- Que está havendo?
- Estou me sen  ndo fraco e desanimado!
- Você vai melhorar! Tenha fé, tenha fi bra, você 
é valente.
- Não sei não! Acho que pra mim já deu.
Sen   um frio na espinha. Conhecendo José Stella, 
sua maneira franca e sincera de falar, fi quei 
preocupado. Este foi o nosso úl  mo diálogo, 
poucos dias antes da sua par  da. Sinto saudade!
Companheiro nos Programas de Qualidade de 
Vida onde levava duas garrafas de vinho que 
deixava no quarto. Antes do almoço, convidava 
alguns amigos para um brinde à vida. Salute! 
Companheiro nos passeios, nos almoços, no 
bingo e amigo para todas as horas. 
Valeu, meu caro, de você fi cam as boas 
lembranças, a honra e o orgulho de tão grande 
amizade.
Vá em paz, um dia nos encontraremos!

Por Miguel Sorolla Neto.

Não é incomum que os problemas respiratórios se 
agravem no período mais frio do ano. A mistura de 
ar seco e frio entrando nos pulmões e a exposição 
a roupas e cobertores que estavam guardados 
há meses são condições que não favorecem em 
nada as vias respiratórias. Algumas medidas de 
prevenção:
• Mantenha-se bem hidratado;
• Vacine-se contra a gripe;
• Evite fumar ou se expor a ambientes com 

muita poeira ou fumaça;
• Evite fi car com muitas pessoas em um mesmo 

ambiente fechado;
• Mantenha os ambientes bem arejados;
• Evite contato com pessoas gripadas ou 

resfriadas;
• Respire sempre pelo nariz e não pela boca, 

pois as narinas têm a função de aquecer e 
fi ltrar o ar;

• Lave e exponha ao sol lençóis e edredons com 
frequência;

• Alimente-se bem.

Saúde

Início do Inverno abre a temporada de 
doenças respiratórias

Referências: Doenças respiratórias de inverno, HCOR infecções respiratórias
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Departamento Aposentados

Quem já trabalhou e 
contribuiu com o INSS por 
tempo sufi ciente está na 
hora de colocar o pé no 
freio e começar a aproveitar 

o tão merecido descanso.
E é nesse momento que os mitos sobre a vida 
de aposentado podem aparecer, tornando 
essa tomada de decisão mais di  cil. Afi nal, a 
aposentadoria gera mesmo diversas dúvidas. 
Seguem alguns mitos sobre ele:
• Quem trabalha a vida inteira adoece 

quando se aposenta. Para alguns, em um 
primeiro momento, pode até ser tentadora 
essa ideia de ter uma vida sem horários 
ou obrigações. No entanto, a sensação 
constante de não ter um propósito na vida 
pode, sim, levar à depressão ou aos vícios, 
como alcoolismo, tabagismo ou compulsão 
alimentar. Ainda assim, não podemos 
reduzir a produ  vidade apenas ao fato 
de estar, ou não, trabalhando. Algumas 
a  vidades são importantes: viajar, estudar, 
fazer amigos, ser voluntário, dançar... 
Além disso, a medicina está cada vez mais 
moderna, ampliando a expecta  va de vida 
do brasileiro. Lembre-se de que esse é um 
momento em que você terá o item mais 
valioso de todos: o Tempo. Então, faça 
bom uso dele!

• A aposentadoria signifi ca o fi m da vida. A 
sociedade faz toda uma “construção” para 
relacionar a aposentadoria à velhice — e 
a velhice, por sua vez, a algo ruim. Então, 
não caia nessa. Encare a aposentadoria 
como uma renovação. Se a insegurança 
bater, inspire-se nos exemplos posi  vos 
que enchem a internet, e saia por aí 
colocando em prá  ca aquela lista de coisas 
que você nunca fez por sempre ter muitas 
responsabilidades sob os seus ombros. 
Você pode correr uma maratona ou saltar 
de paraquedas. Seja o que for, lembre-se: 
o importante é aproveitar todas as fases 
da sua vida!

Departamento Cultural e Recrea  vo

Mitos sobre a vida de aposentado

h  ps://blog.elisioquadros.adv.br/

h  ps://www.melhoresdes  nos.com.br/

h  ps://blogeducacaofi sica.com.br/

O turbilhão que é a Cidade de São Paulo pode 
dar um grande nó na cabeça dos turistas que 

Locais gratuitos para visitar em São Paulo 
As artes marciais foram, na verdade, 
desenvolvidas juntamente com o avanço da 

Artes Marciais

a visitam. Seguem algumas dicas para serem 
exploradas numa das maiores cidades do 
mundo.

Veja São Paulo bem do alto 
- Quem gosta de conhecer 
as cidades do mundo por 
novos ângulos não pode 

perder alguns mirantes gratuitos de São Paulo. 
O mais popular e acessível é o Mirante do 
SESC, localizado na Avenida Paulista. O visual 
é disputado e por lá vale aproveitar para um 
café, uma boa refeição e até uma taça de vinho 
diante da paisagem urbana. Avenida Paulista, 
119 – de terça a sábado, das 10h às 21h30. 
Domingos e feriados, das 10h às 18h30.

Conheça a região do Pateo do 
Collegio - O edi  cio do Pateo 
do Collegio marca o ponto 
onde nasceu a cidade de São 
Paulo. No início, era apenas 

uma casa de pau a pique onde se reuniam 
jesuítas em busca da catequização dos 
povos indígenas. Ninguém poderia imaginar 
que aquela simples construção daria início, 
em 1554, à maior cidade do Brasil. Depois, 
aproveite para visitar a casa número 1, o Solar 
da Marquesa de Santos, o Beco do Pinto e a 
Casa da Imagem, todos prédios históricos nos 
arredores. Praça Pateo do Collegio, 2 - de terça 
a sexta, das 9h às 16h45; sábado e domingo, 
das 9h às 16h30.

Passe algumas horas no SESC 
Pompeia - O espaço vai muito 
além de um centro cultural. 
Recebe ar  stas e público 
interessado em viver a arte 

a todo o momento. É um centro para bater 
papo, trocar experiências, tomar um café, ver 
exposições, par  cipar de performances ao 
vivo, ouvir boa música e ver peças de teatro. 
É agitação cultural constante. Rua Clélia, 93, 
Pompeia – de terça a sábado, das 10h às 22h. 
Domingo, das 10h às 19h. 

Departamento de Esportes

agricultura, quando o acúmulo de riquezas 
criou a necessidade do desenvolvimento de 
um sistema de defesa pessoal que pudesse 
ser usado em caso de necessidade. Logo, 
o obje  vo inicial das artes marciais foi o 
desenvolvimento  sico e emocional dos 
pra  cantes para que conseguissem defender-
se em um caso de perigo e real necessidade.
Qual arte marcial é ideal para seu fi lho?
Primeiro, é necessário fazer uma análise de 
interesse na criança e entender o mo  vo 
de ela se interessar por tal a  vidade, sem 
que seja forçada. Todas as artes marciais/
esportes demandam uma grande quan  dade 
de dedicação do pra  cante, tendo ele 03  ou 
mais de 18 anos. É crucial que a criança mostre 
algum interesse por aquela arte marcial em 
especifi co. Depois, deve-se analisar o local de 
treinamento. Se há um tatame de qualidade e 
limpo, equipamentos de proteção adequados 
e sufi cientes para todos os alunos daquela 
faixa etária, se há acesso a bebedouros, se o 
local possui ves  ários separados e em boas 
condições (acreditem que isso faz toda a 
diferença para uma criança).
Aos pais a orientação é para que não se 
sintam acuados em perguntar e xeretar no 
local, afi nal, está matriculando seu fi lho/fi lha 
num local de crescimento  sico, mental e 
espiritual. 
E por fi m, verifi car se o instrutor é afi liado 
a alguma federação/conselho de é  ca ou 
confederação. Isso é importante para que os 
pais possam rastrear o histórico do professor.

Recorde de temperatura - A 
menor temperatura já registrada 
na Terra foi de 89,2 graus Celsius 
nega  vos na Antár  da 1983. No 
Brasil, foi em junho de 1996, em 
Urubici, Santa Catarina, quando 
os termômetros marcaram 17 

graus nega  vos.  
Treme-treme - Nosso organismo tem truques 
para driblar o frio. Primeiro as células da 
pele enviam sinais ao sistema nervoso, que 
faz o corpo tremer para a  var a circulação 
e aumentar a produção de calor. Depois, 
cruzamos os braços e encolhemos as pernas 
e as mãos para nos proteger. Para completar, 
os pelos arrepiados formam uma camada de 
ar perto da pele que ajuda a preservar o calor.
Camadas de gelo - Quando a temperatura da 

h  p://www.recreio.com.br

Curiosidades sobre o inverno
Curiosidade

água fi ca abaixo de zero, lagos e rios congelam. 
Como o gelo é mais leve fi ca por cima e os 
peixes con  nuam nadando lá embaixo. A 
água salgada só congela em temperaturas 
ainda mais baixas. Nos polos, onde faz muito 
frio o ano todo, parte da super  cie do oceano 
costuma fi car sempre congelada.
É mais frio no alto - O solo e o mar absorvem 
calor dos raios de sol e transmitem para o ar. 
Por isso, quanto mais alta uma região, mais 
fria ela é. É por isso que sempre há neve no 
alto das grandes montanhas.
Vento gelado - Às vezes, a temperatura nem 
está tão baixa, mas a gente sente muito frio. A 
culpa é do vento, que faz o corpo perder calor. 
Isso se chama sensação térmica. Quanto mais 
rápido o vento, mais gelados fi camos.
Qual dos polos é mais frio?
O Polo Sul é o lugar mais frio da Terra e fi ca no 
con  nente mais gelado, a Antár  da. A região 
é alta, com muito gelo e ventos frios. No 
verão, a temperatura chega a quase 35 graus 
nega  vos. No Polo Norte, a al  tude é menor e 
há correntes marinhas quentes. No verão, os 
termômetros marcam zero grau Celsius.

Aos homens que 
contribuem para tornar 
mais plena a vida das 
mulheres.
Aos homens que são 

pais e mães ao mesmo tempo, por falta/
negligência da companheira.
Aos homens que são pais tão presentes 
quanto suas companheiras.
Aos homens que dão fl ores em datas não 
especiais porque reconhecem que têm ao seu 
lado mulheres especiais.
Aos homens que ganham fl ores como 
homenagem por serem especiais.
Aos homens que usam a força em prol de suas 
mulheres.
Aos homens que não se sentem mais fracos 
quando revelam suas fraquezas.
Aos homens que usam o lado menino para 
diver  r as mulheres e o lado homem para 
encantá-las.
Aos homens que sabem cuidar e se deixam 
cuidar.
Aos homens inesquecíveis cujo lugar ninguém 
jamais conseguirá ocupar.
A todos os homens adoráveis e dignos de 
admiração, uma sincera homenagem.

ASSUNTOS  DIVERSOS

15 de julho – Dia Nacional do Homem

h  p://digamosqueeupensasse.blogspot.com


