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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
Santo Bonfá 23/05/2020 Celso G Pereira Apo Sogro
Marcos Augusto Trovão 10/06/2020 Marcos Augusto Trovão 1.02 -
Nilde Maria G Vasques 12/06/2020 Maria Salete Pelisser Vasques  Apo Sogra
Luiz Carlos Tricarico 12/06/2020 Luiz Carlos Tricarico Apo -
Odete dos Santos Cruz 18/06/2020 Sueli dos Santos Cruz e Silva Apo mãe
Valdomiro Antônio Gonçalves 21/06/2020 Carlos Antonio Gonçalves 9.01 Pai
Marta Ferreira Henrique 26/06/2020 Marta Ferreira Henrique 2.01 -
Emilia Zambanini Nobrega 27/06/2020 Marta Isabel Nobrega Bonincontro Ex-func. mãe
Sebas  ão Amaral da Silva 30/06/2020 Sebas  ão Amaral da Silva Apo -
Raymundo Aparecido Bomfi m 04/07/2020 Raymundo Aparecido Bomfi m Apo -

ÓBITOS

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

Este homem que eu admiro tanto, com todas as suas virtudes e também 
com seus limites. Este homem com olhar de menino, sempre pronto e 
atento, mostrando-me o caminho da vida, que está pela frente.
Este mestre contador de histórias traz em seu coração tantas memórias, 
espalha no meu caminhar muitas esperanças, certezas e confi ança.
Este homem alegre e brincalhão, mas também, às vezes, silencioso e 
pensa  vo, homem de fé e grande luta, sensível e generoso. O abraço 
aconchegante a me acolher, este homem, meu pai, com quem aprendo a 
viver. Pai, paizinho, paizão… meu velho, meu grande amigão, conselheiro 

e leal amigo: infi nito é teu coração.
Obrigado, pai, por orientar o meu caminho, feito de lutas e incertezas, mas também de 
muitas esperanças e sonhos. Homenagem da AES a todos os pais!

Feliz Dia dos Pais

Neiva Aparecida Pires Damasceno

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

ASSUNTOS  DIVERSOS

Como se comunicar com seu fi lho adolescente
Quando era criança, seu fi lho contava tudo para você. Agora que é adolescente, ele não conta nada. Quando 
você tenta conversar, ele dá respostas curtas ou então começa uma discussão que transforma seu lar num 
campo de batalha. Mas você pode aprender a conversar com seu fi lho. Primeiro, porém, veja dois fatores que 
podem contribuir para esse desafi o.
Desejo de independência. Para se tornar um adulto responsável, seu fi lho precisa passar aos poucos do banco 
do passageiro para o do motorista e aprender a dirigir pelos caminhos tortuosos da vida. É claro que alguns 
adolescentes querem mais liberdade do que deveriam ter; por outro lado, alguns pais dão menos liberdade do 
que seus fi lhos poderiam ter. Isso pode resultar num cabo de guerra, causando muito estresse para os pais e 
para os fi lhos. Algumas dicas:
Tenha conversas descontraídas. Aproveite os momentos em que seu fi lho está mais à vontade para conversar. 
Por exemplo, alguns pais descobriram que os adolescentes se abrem mais quando estão fazendo alguma tarefa 
domés  ca ou andando de carro, ocasiões em que estão lado a lado com os pais, não frente a frente com eles.  
Seja breve. Você não precisa dar um longo sermão para cada problema. Diga o que precisa ser dito e pare por 
aí. Isso poderá sur  r efeito mais tarde. Quando seu fi lho es  ver sozinho, ele terá condições de pensar melhor 
no que você disse. 
Ouça e seja fl exível. Para ter uma visão completa do problema, ouça com atenção sem interromper. Quando 
disser algo, seja razoável. Se você se apegar demais às regras, os fi lhos começam a levar uma vida dupla. Eles 
dizem aos pais o que os pais querem ouvir, mas fazem o que bem entendem quando estão longe deles. 
Fique calmo.  Em vez de perder a cabeça, mostre que você entende o lado do seu fi lho. Por exemplo, em vez 
de dizer “Isso não é nada!”, diga “Percebi que isso não está sendo nada fácil para você”.  
Sempre que possível, dê orientação em vez de ordens. A habilidade do seu fi lho de pensar de forma abstrata 
é como um músculo que precisa ser exercitado. Então, quando ele  ver de tomar uma decisão, não faça o 
“exercício” por ele. Ao conversar sobre o problema, deixe que ele sugira algumas soluções. Depois, diga algo 
como: “Agora que você deu algumas opções, pense nelas por um ou dois dias. Depois podemos conversar 
sobre qual delas você prefere e por quê.”  
Para os adolescentes: Você quer receber mais liberdade dos seus pais? Gostaria que eles entendessem você 
de verdade? Então, facilite as coisas para eles. Como? Não tenha receio de contar o que está acontecendo em 
sua vida. Não esconda nada. Quando você se fecha, perde a confi ança de seus pais — e não tem como ganhar 
mais liberdade sem confi ança. Lembre-se: uma boa comunicação não depende só dos seus pais. Faça a sua 
parte. Conte como foi seu dia. Pergunte como foi o deles.

www.jw.org/pt/publicacoes/revistas/g201301
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Departamento Aposentados

Para que serve um amigo? Para rachar a gasolina, 
emprestar a prancha, recomendar um disco, 
dar carona pra festa, passar cola, caminhar no 
shopping, segurar a barra. Todas as alterna  vas 
estão corretas, porém isso não basta para guardar 
um amigo do lado esquerdo do peito.
Milan Kundera, escritor tcheco, escreveu em 
seu úl  mo livro, "A Iden  dade", que a amizade 
é indispensável para o bom funcionamento da 
memória e para a integridade do próprio eu. 
Chama os amigos de testemunhas do passado e 
diz que eles são nosso espelho, que através deles 
podemos nos olhar. Vai além: diz que toda amizade 
é uma aliança contra a adversidade, aliança sem 
a qual o ser humano fi caria desarmado contra 
seus inimigos. Verdade verdadeira. Amigos 
recentes custam a perceber essa aliança, não 
valorizam ainda o que está sendo construído. São 
amizades não testadas pelo tempo, não se sabe 
se enfrentarão com solidez as tempestades ou se 
serão varridos numa chuva de verão. Veremos.
Um amigo não racha apenas a gasolina: racha 
lembranças, crises de choro, experiências. Racha 
a culpa, racha segredos. Um amigo não empresta 
apenas a prancha. Empresta o verbo, empresta 
o ombro, empresta o tempo, empresta o calor 
e a jaqueta. Um amigo não recomenda apenas 
um disco. Recomenda cautela, recomenda um 
emprego, recomenda um país.
Um amigo não dá carona apenas pra festa. Te leva 
pro mundo dele, e topa conhecer o teu.
Um amigo não passa apenas cola. Passa con  go 
um aperto, passa junto o réveillon.
Um amigo não caminha apenas no shopping. Anda 
em silêncio na dor, entra con  go em campo, sai do 
fracasso ao teu lado.
Um amigo não segura a barra, apenas. Segura a 
mão, a ausência, segura uma confi ssão, segura o 
tranco, o palavrão, segura o elevador. Duas dúzias 
de amigos assim ninguém tem. Se  ver um, amém.

Encontro com amigos

h  ps://www.pensador.com

www.todamateria.com.br/

www.oitodedezembro.com.br/

Estamos às vésperas da baixa umidade do ar com 
seus diversos incômodos. Tanto a pele como as 
mucosas internas do corpo sofrem, propiciando 
surgimento de doenças, como as derma  tes e 
problemas nas vias respiratórias. 
O tempo seco, o frio e o banho quente diminuem 
a camada natural de proteção da pele, que perde 
a lubrifi cação natural, razão pela qual as coceiras e 
derma  tes podem surgir ou se agravar. Por isso, é 
preciso estar atento a hábitos simples que podem 
evitar complicações.
Durante o dia, hidrate a pele, beba bastante 
água e u  lize hidratantes labiais. Na hora do 
banho, seja rápido, evite a u  lização de buchas, 
mantenha a água em uma temperatura morna 
quase fria, u  lize sabonetes neutros e seque a 
pele suavemente.
Para respirar melhor - As vias respiratórias quando 
ressecadas,  formam fi ssuras nas mucosas que 
permitem a entrada de bactérias e vírus, além de 
aumentar o contato com a poluição do ambiente. 
Algumas dicas: Tome bastante água, aplique soro 
no nariz, evite ambiente onde haja fumaça de 
cigarro, evite a prá  ca de esportes em locais de 
muita poluição e em horários de baixa umidade 
(das 11h às 16h) e use umidifi cador de ar e bacias 
de água em casa.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

No fi m de semana, o tempo é livre e, por isso, 
a  vidades como jogar futebol, vôlei, pa  nar, 
andar de bicicleta e correr fi cam mais fáceis 
de fazer. No entanto, apesar de toda a  vidade 
 sica ser benéfi ca para a saúde por colocar o 

Dicas de cuidados com a saúde para os 
atletas de fi nal de semana

Departamento de Esportes

A par  r do dia 03 de agosto, reabriremos a 
Colônia de Férias com as seguintes restrições:
• Serão disponibilizados, para reserva, 40% 

dos apartamentos;

Saúde

O folclore brasileiro é sinônimo da cultura popular 
brasileira. As Lendas Folclóricas representam o 
conjunto de estórias e contos narrados pelo povo 

Departamento Cultural e Recrea  vo

22 de agosto – Dia do Folclore

que são transmi  das de geração em geração por 
meio da oralidade. Conheça as principais lendas e 
personagens do folclore brasileiro:

Eu sou o Curupira. Tenho cabelos e 
pelos vermelhos e dentes verdes. 
Sou o guardião das fl orestas e 
dos animais. Tenho pés virados 
para trás para enganar caçadores 

e lenhadores que entram na mata para caçar e 
derrubar árvores.

Sou o Saci. Um menino levado! Gosto 
de fazer bagunça e de pregar peças 
nas pessoas. Uso um gorrinho e uma 
tanga vermelhos. Tenho uma perna só 
e vivo com um cachimbo na boca.

Eu sou a Iara, mas as pessoas também 
me chamam de Mãe D’água. Protejo 
rios, lagos e lagoas. Sou muito bonita e 
o meu canto atrai os pescadores. Gosto 
de pentear meus longos cabelos e me 

olhar no espelho.
Eu sou uma mula, mas fujo do normal. Sou a 

Mula sem cabeça e solto fogo através 
do pescoço. A lenda diz que quando 
uma mulher namora um padre, ela é 
transformada em uma mula sem cabeça. 
Nas noites de quinta para sexta-feira; a 
mulher vira o animal e sai galopando na 

escuridão. 
As Parlendas também fazem parte do folclore. São 
rimas infan  s que divertem as crianças, ao mesmo 
tempo em que trabalham com a memorização. 
Segundo estudiosos, as parlendas servem como 
sistemas educa  vos que fazem parte da literatura 
popular oral. Relembre algumas:
Rei capitão, soldado ladrão. Moça bonita do 
meu coração. Meio dia, macaco assobia. Panela 
no fogo, barriga vazia. Hoje é domingo, pé de 
cachimbo. Cachimbo é de barro, dá no jarro. O 
jarro é fi no, dá no sino. O sino é de ouro, dá no 
touro. O touro é valente, dá na gente. A gente é 
fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-
se o mundo. Pedrinha rolou. Pisquei pro mocinho, 
mocinho gostou. Contei prá mamãe, mamãe nem 
ligou. Contei pro papai, chinelo cantou.

corpo em movimento, pessoas que pra  cam 
esportes só aos fi ns de semana estão muito mais 
susce  veis a terem lesões ou sofrerem algum 
dano cardiovascular. Isso porque o corpo não tem 
tempo de entrar em um ritmo de adaptação para 
tal esforço. Por isso é indicado uma frequência 
regular de a  vidades  sicas também nos dias da 
semana. Mesmo que não dê tempo de pra  car 
um esporte ou frequentar a academia, trocar o 
elevador pela escada e dar uma caminhada na 
hora do almoço são dicas valiosas e simples que 
fazem a diferença. Mas se a sua ro  na ainda não 
permite incluir mais a  vidades durante a semana, 
aqui vão quatro dicas:
Faça um check-up antes de começar - Ter um 

panorama sobre a sua saúde é 
fundamental antes de começar 
a pra  car qualquer a  vidade 
 sica, mesmo que de fi m de 

semana. Uma consulta com o 
ortopedista e o cardiologista é importante para 
receber o sinal verde.

Alongue-se - Por 15 minutos 
todos os dias. Es  que as pernas, 
os braços, o pescoço e a lombar. 
Quanto maior elas  cidade você 
 ver na musculatura, menores são 

as chances de lesões. 
De olho na alimentação - Não estar no peso 

ideal pode causar sobrecarga 
ao corpo, o que pode ser 
prejudicial para os atletas 
de fi m de semana. Tenha 
uma alimentação saudável e 

lembre-se de não exagerar na dose.
Aquecimento já - Antes de começar qualquer 

a  vidade, faça o aquecimento. 
Isso sobe a temperatura do 
corpo e, assim, os músculos 
fi cam mais preparados para o 
esforço que virá. Pode ser uma 

caminhada que começa leve e vai acelerando um 
pouco por alguns minutos. Pulinhos e polichinelos 
também são uma boa.

• As reservas serão realizadas pelo site da 
AES: www.aessenai.org.br, pelo telefone 
(13) 3425-7200 ou pelo WhatsApp: (13) 
99713-5463;

• Será atendida uma pessoa por vez no chek-
in;

• Obrigatório o uso de máscaras em todas as 
dependências;

• Uso do elevador com uma família por vez;
• As refeições serão montadas (em porções) 

na cozinha por um funcionário e servida ao 
hóspede;

• Piscina aberta, respeitando o distanciamento 
(limite de usuários);

• Não poderemos atender os associados que 
vão passar o dia (diaristas);

• Após a u  lização, os apartamentos serão 
desinfectados conforme procedimentos 
estabelecidos pelas autoridades sanitárias. 

• Estarão interditados: Churrasqueira, Sala de 
TV, Salão de Convenções, Brinquedoteca e 
Salão de Jogos.


