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ÓBITO DATA ASSOCIADO ÓRGÃO PARENTESCO

 ANTONIO BARROZO 03/07/2022 BELMIRO PASZCZUK APO. SOGRO

FRANCISCO ALCEU GOMES COELHO 13/07/2022 FRANCISCO ALCEU GOMES COELHO APO. -

GENEZIO EZEQUIEL GONCALVES 28/07/2022 OSVALDO MARTINS GONCALVES APO. PAI

JOSE RAPHAEL RONCHI 28/07/2022 TATIANA BERTIN BICELLI RONCHI CFP 563 SOGRO

LEONOR CUENCA 31/07/2022  RICARDO CUENCA APO. MÃE

LAURO DA SILVA MAIA 15/08/2022 GLORIA MAIA LEAL CT 144 PAI

AMARILDO FORTUNATO MATHIAS 17/08/2022 AMARILDO FORTUNATO MATHIAS APO. -

VERA LUCIA CARVALHO DA SILVA 20/08/2022 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SSG MÃE

TERGINO FIGUEIREDO ARAUJO 26/08/2022 PEDRO ARAUJO APO. PAI

ÓBITOS

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

Curiosidades

1. Acreditar em promoções imperdíveis – se a promoção 
for boa demais e o valor do produto estiver muito 
abaixo que nos concorrentes, desconfi e. O site pode 
ser falso.

2. Clicar em links desconhecidos – Cuidado com os links 
em mensagens suspeitas via e-mail, SMS e WhatsApp. 
Não clique em links se o texto estiver com erros de 

Vamos contemplar a nova estação do ano – “A PRIMAVERA”, com início 
no próximo dia 22 de Setembro e permanência até 21 de Dezembro. 

A estação é considerada por muitos a mais bonita do ano, e nela 
ocorre a fl oração de diversas espécies de plantas. Bonitas aos 
olhos de todos, as paisagens se enchem de cores, deixando 
ruas, campos, parques e jardins com o aspecto alegre e vívido. 
Essa estação do ano sucede o inverno e precede o verão. 
Para vivenciar este momento, podemos visitar a “Expofl ora 
2022”, em Holambra. Exposição que acontecerá de 02 a 25 

de Setembro, em sua 39ª edição. Por se tratar de um evento 
que recebe muito público é essencial se planejar para aproveitar 

melhor sua visita.

A Primavera

Para saber mais, acesse: https://saopaulosemmesmice.com.br/expofl ora-festa-das-fl ores-holambra-sp

português, se o logotipo da marca estiver distorcido e 
se o e-mail ou telefone não forem ofi ciais.

3. Usar a mesma senha para vários serviços – Crie 
sempre senhas difíceis, com letras, números e 
caracteres especiais. Não use a mesma senha para 
acessar vários serviços. E mais, nada de anotar a 
senha em arquivos do celular ou navegador.

4. Transferir dinheiro via PIX sem confi rmar dados
– antes de enviar um PIX, confi ra se os dados são 
realmente da pessoa que vai receber o dinheiro. 
Lembre-se> mesmo se o pedido veio de um conhecido 
via WhatsApp, ligue e confi rme se realmente é a 
pessoa. Um golpista pode ter invadido a conta.

5. Deixar os dados do cartão de crédito armazenados 
em sites ou aplicativos – É melhor você perder alguns 
minutos digitando seus dados em uma futura compra 
do que correr o risco de ter as suas  informações 
vazadas.

6. Comprar sem checar se a loja on-line é verdadeira – 
Promoções boas demais, endereços do site diferente do 
ofi cial, informações falsas dos canais de atendimento 
e muitas reclamações sobre o site na internet podem 
ser sinais de que a loja é falsa.

6 erros que colocam em risco sua segurança digital
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Departamento Aposentados

E vem aí uma semana de atividades 
que será verdadeira uma inspiração 
para quem participar.
Segundo a literatura, o combate 
ao sedentarismo é a estratégia 
número um na luta para diminuir 
a incidência das doenças crônicas 

não transmissíveis, como por exemplo as doenças 
cardiovasculares cerebrais, diabetes, câncer de 
mama e de colo do útero, etc.
A prática da caminhada, ciclismo, esportes, recreação 
ativa, dança e jogos, mais uma alimentação 
balanceada, são ingredientes que muito contribuem 
para minimizar o quadro destas doenças.
Com o objetivo primordial de incentivar as pessoas 
a serem mais ativas, preparamos a programação da 
semana de qualidade de vida, cujos propósitos são:
• Oferecer diversas atividades que possam 

contribuir para a melhoria de qualidade de vida 
dos participantes.

• Desenvolver atividades físicas e de cunho social 
recreativo que promovam a satisfação, o bem-
estar e a saúde.

• Trazer informações relacionadas ao processo de 
envelhecimento ativo e saudável.

Este evento diferenciado contemplará na sua 
programação palestras motivacionais e da área da 
saúde; atividades físicas de baixo impacto; gincanas; 
delícias gastronômicas: como nhoque, almoço 
havaiano; churrasco e, completando a diversão: 
Quiz, hidroginástica, baile da primavera; luau com 
seresta. Venha participar!!!
As inscrições serão realizadas pelo núcleo Colônia 
de Férias de Itanhaém e limitadas à quantidade de 
acomodações da Colônia. Para se inscrever ligue 
tel.13 3425-7200 ou pelo WhatsApp (13) 99713-5463.
Siga a programação: 
23/09 – Boas-vindas e binhoque;
24/09 – Café da manhã com Letícia, almoço Havaiano, 
rádio Qualidade de Vida, dinâmica: Perguntados;
26/09 – Gincana, quiz, Solte sua Voz ou sua Risada;
27/09 – Churrasco, Luau com Seresta;
28/09 – Encerramento.

Saúde

Viaje pelo Brasil e conheça novos lugares no mês de 
Setembro, de acordo com as empresas de turismo, 
estes lugares nesta época do ano são uma excelente 
escolha:
• Porto Seguro, Bahia
• Natal, RN
• Jericoacoara, CE
• Fernando de Noronha, PE
• Holambra, a Cidade das Flores, SP
• Caldas Novas, em Goiás
• Tiradentes, MG

https://muitaviagem.com.br

De 23 a 28/09 – Semana de Qualidade de Vida 
(Colônia de Férias de Itanhém)

Aconteceu em 31 de Julho/2022, no  Clube  de 
Campo em Jundiaí, o evento “Vôlei Misto” Regionais 

Oferecer atividades que possam 
contribuir para o entretenimento 
saudável e ao mesmo tempo promover 
a alegria e a magia será a motivação 
para a festa no dia 16 de outubro, das 
11h às 16h, no Clube de Campo de 
Jundiaí. A programação será oferecida 
gratuitamente e contaremos com: 
cama elástica; super-tobogã; radical 
slide sem sabão/mangueira; futebol 
de sabão; show de mágica; muita 
recreação; sorteio de brindes; pipoca 

e algodão doce.
Adesão: 01 quilo de alimento não perecível. 
Embarque nesta e venha celebrar o Dia das Crianças 
ao lado de quem mais ama.

Departamento de Esportes

Capital

Interior

Este mês foi marcado por diversos eventos na Capital 
e Interior, vamos acompanhar os resultados:

ANS acaba com limites de cobertura de 
quatro categorias profi ssionais

Realizado no dia 27 de agosto na Colônia de Férias de 
Itanhaém, contamos com 150 pessoas que puderam 
desfrutar de um local aconchegante, confortável, 
decorado nas cores da Espanha, de boa música, 
dança fl amenca e várias delícias gastronômicas da 
Espanha. 

Departamento Cultural e Recreativo

Almoço Espanhol

Não perca nossa próxima Reunião Mensal 
Dia 05/10/22 às 9h no Senai “Orlando Laviero 
Ferraiuolo” Rua Teixeira de Melo, 106 – Tatuapé – SP.

O serviço de buff et foi “comandado” pelo nosso 
“chef Jera” que encantou a todos com o cardápio 
preparado, principalmente com sua “Paella 
Valenciana”. Na hora de adoçar, os churros foram a 
sensação da hora da sobremesa.
E ainda mais: para dançar com os participantes 
do almoço, os personal dancers contratados, com 
seu alto astral, deram um show de elegância e 
entretenimento. Já alguns sortudos levaram para 
casa Paellera, mini Kit de Jamón e vinho Pata Negra, 
brindes sorteados durante o almoço.
Ano que vem tem mais!

Dia da Criança

Viaje mais gastando menos 

Próximos eventos 
16/10 – Festa do Dia da Criança – Clube 

de Campo Jundiaí
26/11 – NovemberFest – Colônia de 

Férias – Itanhaém

2022, as equipes classifi cadas para a fi nal que será 
em 05/11/2022 na Colônia de Férias em Itanhaém 
são: CFP´s:  1.18,  1.23,  1.25,  1.64
Também em 31/07/2022, no Clube de Campo em 
Jundiaí, o “FARAES” Regionais 2022,  com sua fi nal 
agendada para o próximo dia 03/09/2022 na Colônia 
de Férias em Itanhaém.
Já o “III Basquete 3x3” de 2022, realizado no úl  mo dia 
28/08/2022, foi disputado no SESI Prefeito Saldino em 
Santo André, e contou com a par  cipação de 08 equipes, 
dentre elas  vemos os classifi cados: 
Campeão - Só Resenha  / Segundo colocado - CPF 1.33 
Fundação Zerrenner / Terceiro colocado - CPF 1.18 Santo 
André - A. Jacob Lafer

Aconteceu em 07 de agosto à primeira rodada do 
“VOLEIBOL 4X4 de areia”, fase regional realizada 
no Clube de Campo em Jundiaí e também no Clube 
Náutico de Boracéia. 
Já em 21/07/2022 foi à vez da segunda fase regional 
do VOLEIBOL, em Boracéia, e assim fechamos a fase 
regional.
Classifi caram-se para a fase fi nal as escolas de Mogi 
Guaçu, Araraquara, Ribeirão Preto e Lençóis Paulista. 
A fi nal do VOLEIBOL será realizada na Colônia de 
Férias de Itanhaém no dia 20 de novembro.
O “FARAES” - Festival de Atividades Recreativas 
da AES, também aconteceu no dia 07 de agosto. 
Realizado no Clube de Campo de Jundiaí e também 
no Clube Náutico de Boracéia, com as modalidades 
de TRUCO, DOMINÓ, TRANCA e DAMAS, foram 
classifi cadas para a fase fi nal duas duplas de cada 
modalidade, a fase fi nal esta agendada para o dia 
03 de setembro na Colônia de Férias em Itanhaém. 
OBS: - Na fase fi nal do FARAES o confronto será 
entre os classifi cados Interior e os classifi cados 
da Capital.

A partir de 01/08/2022, todos 
os usuários de planos de saúde 
terão direito a consultas e 
sessões ilimitadas com psicólogos, 

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e 
fi sioterapeutas. 
A medida vale para clientes com qualquer doença 
ou condição de saúde listada pela OMS, como por 
exemplo, paralisia cerebral, síndrome de Down e 
esquizofrenia, o atendimento passará a considerar a 
prescrição do médico assistente.
Para entender como funciona, converse com o seu 
convênio.

Apesar do que a maioria pensa a transmissão da 
doença não está relacionada  aos macacos, o surto 
atual, que atinge mais de 75 países, foram atribuídas 
à contaminação de pessoa para pessoa, com contato 
próximo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
também aponta os roedores, como os ratos, como 
animais suscetíveis a este tipo de varíola. 
Os principais sinais e sintomas, em geral incluem: 
Erupções cutâneas ou lesões de pele; Adenomegalia 
- Linfonodos inchados (ínguas); Febre; Dores no 
corpo; Dor de cabeça; Calafrio; Fraqueza.
O intervalo de tempo entre o primeiro contato com 
o vírus até o início dos sinais e sintomas do período 
de incubação é tipicamente de 3 a 16 dias, mas pode 
chegar a 21 dias.
Após a manifestação de sintomas como erupções na 
pele, o período em que as crostas desaparecem, a 
pessoa doente deixa de transmitir o vírus a outras 
pessoas. 
Acesse: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/
variola-dos-macacos e saiba mais.

Fonte: ANS (11/07/2022)

Transmissão e gravidade da varíola dos 
macacos 

Assuntos Diversos

Você é fã de Harry Potter? 
Então venha conhecer uma área 
temática da saga em um espaço 
dentro do Shopping Parque da 
Cidade, na zona Sul de São Paulo. 
Com o nome ofi cial de “Mundo 
Bruxo do Vassoura Quebrada”, 
o local será todo inspirado na 
história de Harry Potter e entre 

as atrações haverá brinquedos, restaurante, café, loja e 
até salão de festas. 
O espaço está previsto para ser inaugurado no início 
de setembro e o novo local pertence à hamburgueria 
Vassoura Quebrada, famosa no bairro de Perdizes em 
São Paulo pelas suas áreas temáticas que atraem fãs do 
bruxinho.
Para saber mais: www.melhoresdestinos.com.br/
novo-parque-tematico-inspirado-harry-potter-sp.
html


