
A GENTE
QUER
CONTAR
ALGO
PARA 
VOCÊ!

Olá!
V I V A  P A X D O M I N I

Fique por dentro das novidades 
e do que acontece por aqui.

www.paxdomini.com.br

62 3531-6800

62 99113-5243

/paxdominigoiania

Rua P-16, Nº 593,
St. dos Funcionários
Goiânia – GO

Além de oferecer Planos de 
Assistência Funerária, nós temos 
a paixão de fazer parte e poder 
contribuir com o cotidiano de todo 
mundo que nos rodeia. 

Seja com ações nos bairros da 
nossa cidade; com refl exões sobre 
momentos que fazem parte da 
nossa vida, como o luto; ou 
tomando um café e conversando, 
nós da Paxdomini queremos que 
você saiba que estamos aqui por 
você. 

Cobertura essencial que
previne desgastes fi nanceiros.

PLANO
SUPERPREV

PLANO
SMARTPREV

Cobertura ampliada, que
assegura plena tranquilidade.

SmartPrev SuperPrev

Atendimento e 
organização do funeral   

Plantão funerário 
24 horas 

Kit com lanche

Translado com trajeto 
de até 100km

Sala de velório 
Paxdomini

Ato Solene Paxdomini 

Ornamentação com 
fl ores naturais

Urna exclusiva 
Paxdomini

Paramentação 
do funeral

Tanatopraxia 
(preparação do corpo)

Isenção da taxa 
municipal

Coroa de fl ores

Roupa para 
sepultamento
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Com planos que proporcionam a segurança da 
assistência funerária, asseguramos atendimento 
humanizado e digno na hora do luto. Conheça os 
nossos planos e suas diferenças. Se você já é cliente 
SmartPrev e quiser virar cliente SuperPrev, é só 
falar com a gente! Ligue 62 3531-6800.
Veja todas as vantagens:

Não descartar este impresso em via pública

PLANOS DE
ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA

O NBE mantém com 
a Paxdomini uma 
parceria que visa 
o seu bem estar e 
comodidade, por meio 
de vários benefícios. 
Veja as especialidades 
e marque a sua 
consulta popular com 
excelência e ética.

C O N V Ê N I O

C O N V Ê N I O S

* O NÚCLEO DE BEM ESTAR tem por missão assistir profi ssionais médicos vinculados na promo-
ção do acesso à saúde por meio do serviço de apoio administrativo, facilitando o agendamento de 
consultas médicas sob os preceitos éticos e morais da medicina (RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009). 

Geriatria
Cardiologia
Cirurgia Geral
Clínica Geral 
Dermatologia
Endocrinologia

Fonoaudiologia
Gastroenterologia
Ginecologia
Nutrição
Oftalmologia
Ortopedia

Fisioterapia
Pediatria
Psicologia clínica
Psiquiatria
Urologia

www.nbegoias.com.br
Telefone (62) 3291-5544 / Whatsapp (62) 99944-9132

Rua P-16, nº 668, Setor dos Funcionários

Confi ra os parceiros e benefícios que temos 
para todos os clientes Paxdomini!

Laboratório Atalaia
17 unidades em Goiânia 
(62) 4004-8860

Laboratório Padrão 
23 unidades em Goiânia 
(62) 3221-9000

Laboratório Lapaci 
Setor Aeroporto - Goiânia
(62) 4006-1600

Med Clínica
Senador Canedo
(62) 3532-8725

Medic Vida
Aparecida de Goiânia
(62) 3085-2005

Clinica Alcance 
Aparecida de Goiânia
(62) 3097-5996

Dr. Mais Facil
Chácara do Gov. - Goiânia
(62) 3920-0800
Clínica Santa Fé
Goianira
(62) 3516-4524
  

Center X
Setor Coimbra- Goiânia
(62) 3933-9000

Via Vita Odontologia
St. dos Funcionários - Goiânia 
(62) 3294-2422

Droga Shop
Presente em todo o estado
(62) 3258-1000

Drogaria Diniz
(62) 99528-1743
Conjunto Dona Iris - Trindade

Drogaria Diniz
(64) 3564-2590
Setor Oeste - Anicuns

Clínica Médica Bella Med
Senador Canedo
(62) 3432-1411

CRD Medicina 
Diagnóstica
Centro - Goiânia 
(62) 3932-3400

TANATOPRAXIA

A Paxdomini conta com a parceria da Clínica Oeste 
para a última preparação de seu ente querido. 
A tanatopraxia é um procedimento médico para 
aqueles que faleceram fi quem higienizados e com 
melhor aparência. Esse benefício já está garantido 
para os clientes Superprev.

Atendimento Funerário
Se você faz parte do Corpo de Bombeiros, da 
Seguradora Mondial ou da Igreja Tabernáculo 
da Fé, temos uma parceria que pode te servir. 
Essa vantagem é exclusiva nos serviços de 
Atendimento Funerário, entre em contato 
conosco e saiba mais sobre o que você tem 
direito.

Planos Funerários
Se você pertence a um dos seguintes 
sindicatos: SINPRO, SESVIG, SINDVIG, 
SINTIFES, SINDIFORTE  e não tem um plano 
da Paxdomini, nós temos uma vantagem 
exclusiva para você!

Entre em contato e saiba o que podemos 
oferecer para você. 

Este é o Viva Paxdomini, o nosso espaço para você fi car 
por dentro de tudo o que fazemos em favor da nossa 
comunidade.

www.paxdomini.com.br
(62) 99111-2493
(62) 3531-6800
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TENHO 
CONFIANÇA 
NA EMPRESA 
PAXDOMINI E 

A CERTEZA DE 
UM EXCELENTE 
ATENDIMENTO 

QUANDO 
PRECISAR.”

A BUSCA PELA

FRENTE A VIVÊNCIA
DO LUTO

felicidade
O conceito de luto envolve todos os processos ine-

rentes às perdas: término de relações amorosas, perda 
de emprego, perdas de animais de estimação, perda de 
membro ou parte do nosso corpo (por acidente ou doen-
ça).  Em todas essas situações experienciamos o luto. No 
entanto, a morte de alguém próximo parece ser a mais 
dolorosa das perdas vivenciadas por nós. E tão pouco 
falamos sobre ela...

A morte é um tema evitado e muitas vezes negado 
por nossa sociedade. Segundo Elizabeth Kübler-Ross 
(1975), temos uma adoração pela juventude e somos 
orientados para o progresso. 

E não há nada de errado ou inadequado em sermos 
orientados ao progresso, às alegrias, conquistas e à bus-
ca pelos afetos. Aliás, precisamos sim manter o foco aos 
aspectos positivos da vida, que nos engrandecem e nos 
mantém gratos por nossa existência. O que não podemos  
fazer é ignorar que os processos de perda e, mais espe-
cifi camente, o processo de morte, também fazem parte 
desse nosso existir.

Falar sobre morte é uma tarefa árdua. Afi nal, mes-
mo que a morte seja uma certeza absoluta e que todos 
nós tenhamos consciência de nossa fi nitude, em geral, 
nós tendemos a evitar pensar ou falar sobre o assunto 
(Kübler-Ross, 2008, p. 6). 

Esse assunto nos desperta tantas emoções, compor-
tamentos, pensamentos, crenças e rituais transpare-
cendo a importância que se tem de falar e reorganizar 
os conceitos que adquirimos sobre o processo de morte 
ao longo da nossa vida. Já pensou sobre o tamanho de 
nossa mobilização em torno do falecimento das pessoas 
queridas? E ainda assim temos tantas difi culdades em 
trazer à tona tudo que a morte nos desperta e a possibili-
dade de entendimento desse tão temido tabu cultural.

Percebemos que não falamos sobre morte simples-
mente por escolha. Ao longo da produção cultural na 
qual estamos inseridos, fomos nos distanciando desse 
assunto. Embora faça parte da vida, por milhares de 
anos mantivemos o foco nos assuntos que antecedem à 
morte. Aprendemos assim. Foi passado de geração em 
geração que o assunto era proibido e que poderia “trazer 
má sorte”. Aliás, quando é que nos sentimos à vontade 
para falar sobre quaisquer de nossas perdas? Somos mal 
vistos e até punidos socialmente quando perdemos... não 
seria diferente então, que nos sentíssemos temerosos 
pelo julgamento se resolvêssemos falar sobre a nossa 
mais dolorosa perda.

Temos a tendência, por defesa natural, a não abor-
dar temas que nos trazem desconfortos. Não é neces-
sário que esse assunto faça parte das nossas conversas 

diárias. Não é isso! Mas se algo tão presente na nossa 
vida ainda nos traz tamanho desconforto é porque 
realmente precisamos repensar se não se faz necessário 
compreendermos o motivo.

Esse espaço foi criado para que possamos juntos re-
modelar nossa cultura e abrir caminho para falarmos de 
sentimentos e de emoções. Aqui teremos tempo e escuta 
livres de pré-conceitos, para trazer tudo que nos impres-
siona e nos faz deixar as nossas perdas tão presentes, 
ainda tão distantes da nossa vida. 

Patricia Gebrim em seu livro Palavra de Criança, 
cuja proposta é resgatar a nossa criança interior, nos 
lembra que uma das lições dessa nossa criança é a im-
portância do resgate dos nossos sentimentos:

“É hora de virar caçador de sentimentos! Os senti-
mentos são como bichinhos assustados em uma fl oresta, 
que fogem toda vez que fazemos barulho demais. Eles 
fogem do barulho dos nossos pensamentos, fogem das 
críticas, dos certos e errados, dos julgamentos. Para 
caçar sentimentos, você tem de aprender a chegar de 
mansinho na fl oresta, a olhar de verdade para dentro, 
sem medo do que vai encontrar. Tem de ser amoroso com 
você mesmo, se tornar mais atento, tem de aprender a 
pedir conselhos ao ‘senhor do tambor’: o coração”.

Espero que o “senhor do tambor” nos guie nesse pro-
jeto tão importante, porque falar sobre morte é também 
ser grato por tudo que a antecede:  A VIDA!

Carolline Silva Borges
Psicóloga Clínica e Hospitalar

CLIENTES PAXDOMINI

A Nita estava usufruindo das vantagens de um dos 
nossos vários convênios, quando conversou conosco. Ela 
estava no Núcleo de Bem Estar, que oferece consultas 
populares em várias especialidades.
Você também quer ser prestigiado pela Paxdomini e 
aparecer nas nossas redes sociais? Envie seu depoimento 
e sua foto para o nosso WhatsApp que fi caremos felizes 
em compartilhar! O numero é o 62 99113-5243.

“O atendimento é bom e o 
preço é muito bom.”

– Nita
Dependente de Rodrigo 
de Souza no Plano 
Smart Prev

ACONTECE NA PAXDOMINI

A Paxdomini sabe que para fazer a diferença para as 
pessoas é importante manter parcerias no setor públi-
co e privado. Um dos órgãos que fazemos questão de 
prestigiar é a Secretaria Municipal de Assistência Social 
de Goiânia. 

Nosso Diretor Comercial, Omar Layunta, junto com a 
Secretária da Mulher de Goiânia, Ana Carolina Almei-
da, estiveram presentes na posse do novo secretário da 
pasta, o ex-vereador Mizair Lemes Júnior. 

Na ocasião, foi realizada uma homenagem a todas as 
mulheres da Secretaria e fi camos felizes em participar 
desse momento especial destas, que tanto fazem pela 
nossa comunidade.

Falando em homenagens, em breve um projeto 
maravilhoso vai sair do papel: o Espaço Memórias de 
Afeto irá transformar a entrada do Cemitério Parque 
de Goiânia em um local de homenagem e carinho às 
pessoas já falecidas.

Participe conosco.
Nós também teremos:

• Café da manhã 
• Musical 
• Sorteio de uma bicicleta 
• Data: 8 de junho de 2019, às 8h.
• Local: Cemitério Parque de Goiânia
(Autorizado pela SEMAS) 
• Inscreva-se em www.paxdomini.com.br/memorias e 
concorra à bicicleta

Outro evento que a Paxdomini promove é o Sementes da 
vida, sementes da fé, durante a romaria ao Divino Pai 
Eterno em Trindade. Vamos celebrar esse ato de fé com a 
distribuição de mais de 5.000 sementes de ipê! Estaremos 
na 1ª estação com diversos serviços, brindes de apoio 
aos Romeiros , além do tradicional sorteio da imagem do 
Divino Pai Eterno.

• Data: 28, 29 e 30 de junho e 05 e 06 de julho

• Local:  1ª Estação da Romaria (Autorizado pela Agetop)

Homenagem
às mulheres

Espaço 
Memórias 
de afeto Sementes 

da vida, 
sementes da fé, 
na Romaria de 
Trindade

– João Francisco
dos Santos

ATENDIMENTO 
FUNERÁRIO

Nosso atendimento funerário é feito 24h por dia e 
utilizamos o carro especial para fazer o atendimento 
no cortejo fi nal. Nossa equipe está à disposição para 
lhe mostrar toda a nossa estrutura e tirar qualquer 
dúvida. Em qualquer momento que você precisar, ligue 
0800 646 6800.

O grande dia 
está chegando!
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