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ÓBITO DATA ASSOCIADO ORGÃO PARENTESCO

João Alberto Pastre 15/09/2016 João Alberto Pastre Apo -

Vitória Ferreira dos Santos 18/09/2016 Gidalva Ferreia dos Santos 1.07 mãe

Larissa Fernandes Lima 19/09/2016 Cris� ane Fernandes Lima 1.11 fi lha

Raymundo Amaral Vieira 24/09/2016 Valdivia Ivoen Salles Vieira 4.02 sogro

Terezinha do Menino Jesus Alves Dias 27/09/2016 Flavio Alves Dias Ex-func. mãe

Wanderley Antonio Barrozo 24/09/2016 Belmiro Paszczuk 1.20 sogra

Clodovir Fernandes 19/09/2016 Cloude Alexandre Fernandes 4.01 pai

Enésio Sforsin 27/09/2016 Enésio Sforsin Apo -

Midore Hironobu Kobayashi 03/10/2016 Fausto Hironobu Kobayashi 4.02 mãe

Amália Vilanova de Lima 18/10/2016 Darcil Barbosa de Lima Apo conjuge

ÓBITOS

Com pesar, no! ciamos o falecimento do(s) seguinte(s) associado(s)/dependente(s):

                                COLABORARAM NESTA EDIÇÃO:

Arlete de Jesus Mendes Dias
Depto. Cultural e Recrea! vo

Lucio Mario Alves de Oliveira
Dep. Espor! vo Capital

Célia Reni Fernandes Sanches
Depto. de Aposentados

Jaime Soler Niubo
Revisão

Hamilton Gonçalves Costa
Diagramação

Teresinha Tesser Niubo
Coordenação

Haroldo José Torque!  
Dep. Espor! vo Interior

Winston Antônio de Souza
Coordenação

Dionísio Pretel

Presidente da Diretoria Executiva

Comentários e sugestões de matérias – enviar e-mail para  boletim@aessenai.org.br

Benefi ciário Amil agora tem desconto na Drogaria São Paulo e nas Drogarias Pacheco pela internet.
Conte essa novidade aos seus colaboradores e aproveite.
Além de comprar com descontos nas lojas " sicas de diversas drogarias do Brasil, agora os seus funcionários também podem aproveitar o 
benefi cio para comprar no e-commerce. Confi ra:
• 30% de desconto em medicamentos genéricos;
• 20% de desconto em medicamentos de marca;
• 5% de desconto em perfumaria.
Para ter acesso aos descontos Amil, acesse:
Serviços - convênios - plano de saúde - digite a marca ó! ca - a! var convênio.
Como u! lizar o seu Convênio Farmácia:
1º Passo: Selecione a opção Plano de saúde para a! var o seu desconto.
2º Passo: Informe o número da carteirinha (marca ó! ca).
3º Passo: Selecione o convênio que você deseja u! lizar na compra e clique em a! var convênio.
4º Passo: Escolha os produtos desejados, coloque-os no carrinho e selecione a forma de pagamento.
Para ter direito a estes descontos no e-commerce, basta ser cliente Amil e digitar o número da sua carteirinha. Acesse o site da marca de sua 
preferência e aproveite os descontos: drogariasaopaulo.com.br/convenio=drogariapacheco.com.br/convenio

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).

Serviços

Estamos em novembro, mês em que o mundo se une em prol da luta contra o câncer de próstata.
Dados do Ins! tuto Nacional de Câncer (INCA) mostram que, no Brasil, esse é o segundo ! po mais 
comum entre os homens (perde apenas para o câncer de pele não melanoma). O exame de toque, 
junto com o PSA, deve ser feito anualmente, como ro! na. É fundamental que todo homem entenda 
que a saúde deve ser colocada em primeiro lugar, acima de qualquer construção cultural que possa 
levar ao preconceito.
A fi m de alertar o público masculino sobre a importância do autocuidado em saúde e a necessidade 

de priorizar polí! cas públicas voltadas à saúde do homem, surgiram diversos movimentos ao 
redor do globo – o Novembro Azul é um dos mais conhecidos.
Novembro foi escolhido como mês ofi cial de conscien! zação sobre o câncer de próstata, pois 17/11

é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. O "Azul” veio da cor ofi cial usada como símbolo de combate à 
doença. Surgiu assim o Novembro Azul, movimento que prioriza ações de conscien! zação sobre a neoplasia.
Fique de olho nas ações de conscien! zação que o Ins! tuto Oncoguia emplacará ao longo do mês e, para os homens de 
plantão, deixamos um recado: cuidem-se! Saúde deve vir sempre em primeiro lugar.

Novembro Azul

h' p://www.oncoguia.org.br

A parceria da AES com o Ins! tuto FEPAF (Centro de Estudos e Promoção do Bem-Estar, Integração e Melhoria da Qualidade de Vida nas 
Organizações)  oferece uma série de bene" cios aos associados. Entre eles, desconto na hospedagem em um grande número de hotéis e 
pousadas do Estado de São Paulo (Guarujá, Ber! oga, São Sebas! ão, Ubatuba, Caraguatatuba, Serra Negra, Águas de São Pedro e Ibiúna). 
Também em outros estados, nas cidades de Paraty, Búzios, Trancoso, Porto Seguro, Itaparica e muito mais. Além disso, ainda oferece descontos 
em vários outros setores como faculdades, cursos de idiomas, sites de compra, etc.
Para mais informações o associado deve acessar a área restrita do site da AES.
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Reunião Mensal
Realizada no dia 19 de Outubro,  a Reunião foi ilustrada com 
muita alegria e descontração. Após nosso saboroso cafezinho, 
refl e� mos sobre a� tudes na maturidade e comemoramos o Dia 
do Professor, quem foi sempre será! Tivemos também a entrega 

de lembrança referente à data.

Assuntos Diversos

Equipe Campeã CFP 1.07 - Retalho

Saúde

Medicações de uso con" nuo costumam gerar 

certo transtorno ao paciente pela preocupação 

constante em não interromper o tratamento.

ENCONTRO REGIONAL VILA LEOPOLDINA

Destaque a sua agenda 06 de novembro (domingo) a data do 

Encontro Regional da Associação dos Empregados do SENAI na 

Escola, com a celebração dos aniversários do 73º  SENAI MARIANO 

FERRAZ e 69º da AES.

Horário: 8h30 às 16h.

Endereço: Rua Jaguaré Mirim, 71 - Vila Leopoldina - São Paulo.

Programação
8h30 às 10h - Recepção/Café da manhã.

A par� r das 10h - Solenidade de abertura.

• A� vidade de Integração;

• Visita às instalações da Escola;

• A� vidades espor� vas/recrea� vas (não esqueça o traje).

A par� r das 13h - Almoço dançante.

A par� r das 14h30 - A� vidades de socialização e Encerramento, 

sorteio de brindes e outras surpresas!

Departamento Espor! vo - Interior

Curiosidade

Departamento Cultural e Recrea! vo

Colaboração: Winston

Crônica do Associado

SER  AMIGO
A vida é pródiga em nos proporcionar con" nuos ensinamentos. Pena, 

que muitas vezes deixemos de colocá-los em prá� ca.

Ao longo do tempo, envolvidos pelas tarefas do dia-a-dia, acabamos 

deixando de lado aqueles que, ao nosso redor, nos ajudaram a 

alcançar nossos obje� vos.

Nem sempre é dado a eles o seu devido valor. Na posição de “mandante”, 

cometemos o erro (a injúria) de tratá-los como meros subordinados.

Mas, ainda é tempo de corrigirmos essa distorção, ouvindo suas 

sugestões, mesmo na impossibilidade de colocá-las em prá� ca, 

valorizando sua colaboração, elogiando seu esforço para que juntos 

alcancemos os obje� vos propostos. Uma palavra de incen� vo poderá 

trazer o conforto que a pessoa espera de você. Inevitavelmente, isso 

é que a fará feliz.

Seja humilde, desça do seu pedestal, juntando-se àqueles que o querem 

bem.

Tenha sempre em mente de que é muito mais fácil conquistar um 

amigo do que a tristeza de perdê-lo.

Pensando nisso, a Amil criou o PAT, Programa de Adesão ao 

Tratamento, para que você receba em sua residência todas as 

receitas médicas, guias de exames, formulário para medicações 

de alto custo (medicações especiais) e solicitações de nutrição 

pediátrica especial (formulário do leite) que forem necessários à 

con� nuidade do seu tratamento.

Nos providenciaremos o contato com seu médico e, se aprovado 

por ele, enviaremos o novo receituário, por portador, diretamente 

ao endereço que você indicar.

Importante
• O envio de cada novo receituário dependerá de aprovação médica;

• Esse serviço não subs� tui a consulta médica. Portanto, em caso 

de ausência em consulta no período indicado pelo seu médico, 

você deverá agendar o seu retorno para a melhor con� nuidade 

do seu tratamento;

• Nunca interrompa o tratamento de doenças crônicas sem 

orientação médica.

Observação: Serviço disponível apenas na Rede Própria.

Ligue para o nosso Call Center: 11 3003-1333.

Solicite suas receitas pelo site de agendamento on-line: 

www.agendamentoonline.amil.com.br ou, se preferir, baixe o 

aplica� vo da Amil em seu celular e faça sua solicitação agora.

Colaboração: Joaquim Narciso  Caldeira Filho

Fonte: O guia dos curiosos Brasil

24º FARAES - Premiação Geral

Equipe Vice Campeã CFP 1.33 - Zerrener

Teatro do Sesi-SP

No domingo, dia 16/10/16, aconteceu a  festa em homenagem às 

crianças. Tivemos um público recorde com 1.307 pessoas das quais 

435 crianças. Foram arrecadados 1.050kg de alimentos divididos 

entre as en� dades fi lantrópicas: AMAS e Mãos Unidas. A festa estava 

muito animada e as crianças puderam se diver� r  com as várias 

atrações no local: apresentação do mágico Alex de Oz, as princesas 

Anna e Elsa do Filme Frozen, as compe� ções do Brinca Brasil,  futebol 

de sabão, boliche humano, castelinho de bolinhas, piscinas, etc.  

Departamento Espor! vo - Capital

FECHAMENTO COM CHAVE DE OURO
Foi com grande sa� sfação e entusiasmo que realizamos no úl� mo 

domingo, 09/10/2016, a grande fi nal do Torneio de Futebol 

Society de 2016 - Capital.

O evento aconteceu no Clube de Campo da AES, em Jundiaí, contando 

com a presença de 145 pessoas, entre associados, dependentes e 

convidados. Foram disponibilizadas 14 acomodações, divididas entre 

as equipes fi nalistas, possibilitando aos contemplados um fi nal de 

semana agradável.

Antes do início das disputas foi servido um café da manhã para 

os atletas e familiares. Após as par� das � vemos o tradicional 

churrasco, com direito a música ao vivo, onde os convidados 

puderam se confraternizar e fazer novas amizades, no mais 

absoluto clima de animação e harmonia.

Agradecemos ao apoio da Diretoria Execu� va e o empenho da 

equipe de esportes da capital, o que foi fator determinante para 

o sucesso do evento. Agradecemos também a presença do Prof. 

Vilson Polli e a colaboração do Sr. Paulo, gerente do Clube.

A Classifi cação fi nal fi cou da seguinte forma: 
Campeão: CFP 1.07 - Retalho

Vice Campeão: CFP 1.33 - Zerrener 

3º Colocado: CFP 1.18 - Pouco Importa

4º Colocado: CFP 1.19 - Osasco Veterano

Ar� lheiro: Eduardo Elias - 1.33

Goleiro menos vazado: Carlos Falconi - 1.07

Destaques:
Josivaldo - 1.07

Leandro Cepeda - 1.07

João Marcos - 1.19

Sergio Lucas - 1.33

Flavio Hanssen - 1.18

No período de 23 a 25/09/2016 realizamos a etapa fi nal do 24° 

FARAES Capital e Interior, na Colônia de Férias em Itanhaém, com 

a par� cipação de 90 pessoas, comprovando ser o evento mais 

democrá� co do Departamento de Esportes. Contamos com a 

presença de  associados a� vos, aposentados, ex-funcionários e 

dependentes (dominaram a modalidade de Buraco). Iniciamos os 

jogos logo após o café da manhã. Muitas disputas e muita sorte 

(como, no buraco, sair com uma mão contendo 5 coringas). Os 

campeões   do Truco (velhinhos de Campinas) agradecem muito a 

colaboração dos meninos de Matão.

Resultados
BURACO
Campeãs - Karina Alves Lozigia e Ana Maria Fernandes Lozigia 

CFP 7.90 - Jaú.

Vice-Campeões - Francisco Antonio Abatepaulo e Miguel Branco 

David - CFP 1.18 - Santo André.

3° Colocado - Raul Cesar da Silva Abrant e Fabio Scatena Dantas - 

CFP 1.20 - São Bernardo do Campo.

4° Colocado - Marcela Ferreira Graciu$   Dias e Sonia Lucia Graciu�  

CFP 5.01 - Campinas.

DAMAS
Campeão - Edson José Gotardi - CFP 7.92 - Lençóis Paulista.

Vice-Campeão - Elias Borges de Araujo - CFP 6.02 - Ribeirão Preto.

3° Colocado - Nivaldo Soares Rocha - CFP 1.18 - Santo André.

4° Colocado - Diogo Maciel da Silva - CFP 1.20 - São Bernardo do Campo.

DOMINÓ
Campeões - José Almir de Lima e Cris� ano Alcidio Gomes - CFP 7.92 

Lençóis Paulista.

Vice-Campeões - Roberto Pinaff o e Fernando Ferrari - CFP 1.18  

Santo André.

3° Colocado - Adão Evaldo de Souza e José Roberto Fraga - CFP 5.07 

Americana.

4° Colocado - Ronildo Alves Santana e Pedro Alves de Lira - CFP 1.20 

São Bernardo do Campo.

TRUCO
Campeões - Laudemir Lazare$   e Newton Manoel Peron - CFP 5.01 

Campinas.

Vice-Campeões - Rubens da Silva Moreira e Clóvis Rodrigues - CFP 1.22 

Guarulhos.

3° Colocado - Claudiomiro da Silva e Sandro Cherubim - CFP 6.62 

Matão.

4° Colocado - Odair Felicio Hernandes e Celson Milan - CFP 1.18 

Santo André.

Antes das premiações, u� lizamos pela 1ª vez as confortáveis 

instalações do Centro de Convenções para agradecermos ao 

apoio de toda a  equipe. Logo após, todos os classifi cados para 

essa etapa receberam seus troféus. Dona Sebas� ana (mãe do 

associado de Matão Claudiomiro da Silva) foi escolhida como 

torcedora símbolo do evento, recebendo do Prof. Dionísio uma 

lembrança pela sua vitalidade e simpa� a.

No encerramento a Creche Irmã Rose, de Itanhaém, recebeu 120 

brinquedos doados pelos par� cipantes. Ação promovida pelo 

Departamento de Esportes.

Obrigado a todos.

Departamento Aposentados

Colaboração: Winston Fonte: O guia dos curiosos Brasil

COMO SE FALA PELO BRASIL
Algumas palavras e expressões são próprias de um determinado estado.

Alagoas
• Boca-de-cano  - promoção, pechincha; 

• Breado  - bêbado;

• Mijo-de-padre - café muito ralo;

• Munheca-de-pau - motorista  ruim;

• Seribeiro - pescador.

Ceará
• Burrinha - jangada com apenas uma vela;

• Desmancha-samba - valentão, brigão;

• Jerimum - abóbora;

• Marombado  - men� roso;

• Osso-de-vintém - tornozelo;

• Quiquiqui  - gago.

DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2016 
Sábado - Saída às 7h da Escola SENAI "Orlando 

Laviero Ferraiuolo" - Tatuapé - SP

 Previsão de retorno: 20h.

FESTA DAS CRIANÇAS NO CLUBE DE CAMPO EM JUNDIAÍ

PASSEIO À CIDADE HISTÓRICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP

Inscrição para sorteio
Férias de Verão

De: 14/11/2016 a 27/11/2016

Inscrição para sorteio das Férias de Verão. As inscrições para 
sorteio deverão ser realizadas pelo site www.aessenai.org.br

Mais informações no site www.aessenai.org.br/comunicados

Atenção

Esperamos por você em nossa próxima reunião dia: 09/11/2016  

4ª feira das 9h30 às 11h30.

Local: Escola SENAI "Orlando Laviero Ferraiuolo"

Rua: Teixeira de Melo, 106 - Tatuapé - São Paulo - Próximo ao Metrô.

Inscrições abertas até preenchimento das vagas. Tel.: 11 3367-9900.

VALOR: R$230,00 por associado/dependente em até 2 parcelas 

R$300,00 por convidado em até 2 parcelas.

Maiores informações no bole� m anterior.

Centro Cultural FIESP-Ruth Cardoso, de 15 de outubro a 18 de 

dezembro de 2016 - Quarta a Domingo, 20h30/Gratuito. 

446 lugares.

Avenida Paulista, 1313 (em frente à estação Trianon-Masp do Metrô).

A criançada ainda concorreu ao sorteio de vários brinquedos  dentre eles 

uma bicicleta  e  três bonecas  cedidas pelo nosso parceiro Novithá  Seguros.

No próximo bole� m no� ciaremos a festa das crianças no Clube Náu� co 

em Boracéia que ocorrerá em 29/10 das 11 às 17h. Até lá!


