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ANEXO
- Comunicado PDE nº 25/2015

NATAL

ANO NOVO

Estamos vivendo a ansiedade da chegada de nossa 
festa máxima da cristandade. É o Natal que se 
aproxima, com suas guirlandas, sinos, presépios, 
árvores enfeitadas, troca de presentes...
É a época em que o principal desejo é a fraternidade 
universal e o branco da paz venha direcionar nossos 
pensamentos para o bem do próximo.
Enquanto oramos, trocamos presentes e muitos votos festivos, entoando 
cânticos de louvor, a estrela-guia ilumina nossa casa anunciando a chegada 
daquele que nos ensina a amar e a compartilhar a nossa alegria com todos 
os entes queridos.
Reunidos e nos reconciliando percebemos que a paz chegou aos nossos 
corações anunciando a chegada do Natal.

O novo sempre causa entusiasmo, boas 
energias, sonhos e renovação de ideias.
O novo se comemora, se espera, se aplaude, se 
emociona.
O novo muda tudo: roteiros, metas, histórias e planos.
O novo está chegando, cheio de vontade e 
saúde para conquistarmos nossos principais 
objetivos.
E temos tudo para que isso se realize: Você.
Na AES, em nossas atividades cotidianas, é 
hora de unirmo-nos pela tolerância, harmonia, 

bondade, solidariedade, fazendo com que a tranquilidade impere em todas 
as nossas ações em 2016.

Finalizamos transmitindo a todos os associados e familiares nossos desejos 
de que, com as bênçãos de Deus, tenhamos muita paz, saúde, alegria neste 
Natal e no novo ano que se aproxima, agradecendo a todos pelo inestimável 
auxílio prestado neste ano que se finda. Só assim poderemos continuar a 
transformar nossos sonhos em realidades.

Corpo de Administração da AES
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DEPARTAMENTO DE APOSENTADOS

CORPO DE ADMINISTRAÇÃO DA AES

Cumprimentos aos 41 candidatos que se inscreveram para colaborar voluntariamente com o Corpo de 
Administração da AES, a fim de reger os destinos de nossa Associação.
Mas, por decisão do nosso contingente de associados, o pleito realizado em 11/11/2015, definiu os 9 
(nove) candidatos mais votados que irão integrar a posição de dirigentes e os respectivos suplentes 
para esse importante trabalho voluntário.
De antemão, parabenizamos os eleitos que assumirão suas funções no mandato que vai de 01/03/2016 
a 29/02/2020, os quais relacionamos abaixo:

Nome Nº de votos
1. Milton Gava 2279
2. Reginaldo Dias de Souza 1581
3. José Heroino de Sousa 1445
4. Claudio Murari 812
5. Jaime Soler Niubo 544
6. Jocilei Oliveira 537
7. Michel Simão de Carvalho 499
8. Edison Simon 464
9. Ubirajara Amaral Negrão 439

Obs.: A relação completa da apuração poderá ser visualizada no site da AES (www.aessenai.org.br).

Após concretizada a área de atuação de cada componente do Corpo de Administração, seja na 
Diretoria Executiva, no Conselho Deliberativo ou no Conselho Fiscal, a principal incumbência será a 
de proporcionar maior conforto e satisfação aos associados e seus dependentes.
Em seus 68 anos de existência a AES primou, por novos meios de comunicação, funcionários capacitados, 
parcerias sólidas, ampla estrutura administrativa, modernas instalações em seus núcleos, etc., 
etc., recursos estes com que se pode contar. Entretanto, ainda há muito por fazer, portanto, SEJAM 
BENVINDOS e... mãos a obra.

Diretoria Executiva

Reunião mensal
Realizada no dia 11/11 na Escola SENAI “Horácio 
Augusto da Silveira – Barra Funda, quando, 
participamos de uma temática sobre Qualidade 
de Vida no Envelhecimento - Hábitos Saudáveis 
e Prevenção, realizada pela Dra. Vera Bifulco – 
Especialista indicada pela UNIMED, de forma 
muito dinâmica e descontraída.

Além disso, os associados aproveitaram a 
oportunidade e participaram da eleição dos 
candidatos ao Corpo de Administração da AES.

http://www.aessenai.org.br
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Reunião festiva
Esperamos por você para participar da nossa 
próxima reunião que será realizada no dia 9/12 
das 9h30  às 11h30, na Escola SENAI “Orlando 
Laviero Ferraiuolo –  Rua Teixeira de Melo, 106 
- Tatuapé - São Paulo,  quando,  iniciaremos  a 
comemoração natalina.
A programação prevê um café especial e 
atividades socioculturais.
Nessa oportunidade desenvolveremos a 
campanha de doações, pelos presentes, de 
artigos de higiene pessoal (sabonete, shampoo, 
pasta dente, escova, esponja de banho, fraldas 
e outros itens que acharem oportuno) sendo que 
desta vez os beneficiados serão os adultos do 
Asilo São Vicente de Paulo em Itatiba – SP.  (site  
www.asiloitatiba.org.br). Participem.

Encontro Regional de Santo André
Realizado no dia 15 de novembro de 2015, 
reunindo 130 participantes, entre sócios, 
familiares e convidados, que puderam usufruir 
de um dia muito especial, cuja programação  
permitiu:
• Rever colegas de trabalho, conhecer novos e 

degustar um especial café da manhã.
• Vivenciar dinâmica de integração 

desenvolvida por nossa parceira Neiva A. 
Pires Damasceno

• Curtir apresentação musical com Geraldo 
Santana

• Saborear o almoço servido com muito 
carinho e requinte pela cantina da Escola

• Competir com grupos formados pelos 
membros de diversas famílias no Quizz sobre 
história da AES e da Escola, desenvolvido 
pelo associado Joaquim Dias

• Presenciar a animada atividade de dança 
coletiva praticando o Zumba Gold, 
desenvolvida pela Profª. Gaby .   

• Comemorar o 68º aniversário da AES e 65º 

Semana de Qualidade de Vida – Itanhaém
Atenção, reservem a data abaixo na AGENDA.
19/02/2016 (após as 16h) a 24/02/2016 (até às 16h).
Como sempre, estamos empenhados em 
realizar uma programação visando à integração, 
descontração e diversão. Aguardamos por vocês!
Reservas disponíveis na Secretaria da AES - Fone 
(11) 3363-6573, a partir do dia 26/01/2016.
Aguardem próximo Boletim com detalhes sobre a 
programação.

Aniversário da Escola A. Jacob Laffer” com 
direito a  parabéns e saborear um delicioso 
bolo.  

Cada família foi presenteada com um porta 
canetas com logo do Encontro Regional.                     
Foi um dia especial, coroado pela contagiante 
alegria de todos!                                                                   
Em breve outras fotos estarão no site da AES 
(www.aessenai.org.br - Galeria de Fotos) que 
poderão demonstrar melhor como foi nosso 
Encontro.

DEPARTAMENTO CULTURAL E RECREATIVO
Festas das Crianças

Clube Náutico da AES
No dia 17/10/2015, 38 crianças e 79 adultos 
prestigiaram a AES comparecendo a festa, alguns 
deles moradores da própria cidade de Boracéia.
Com um sorriso nos lábios e brilho nos olhos 
a garotada extasiada diante dos inúmeros 
brinquedos à sua disposição, não se fez de rogada 

e logo partiu para as brincadeiras.
Os “pimpolhos”, revestidos de valentes cowboys 
mirins disputavam o maior tempo que cada um 
conseguiria ficar montado no touro mecânico, 
enquanto os outros se esbaldavam nos brinquedos 
infláveis e na piscina.
Destaque para os papéis do DJ e dos recreadores 
que abrilhantavam o evento e, em especial, ao 
grupo incansável das voluntárias da Associação 

http://www.asiloitatiba.org.br
http://www.aessenai.org.br/galeria.html
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de Combate ao Câncer de Boracéia-SP que 
se desdobraram na alimentação de todos, 
recebendo, em compensação 60 kg de alimentos 
não perecíveis, doados pelos presentes.
Os mais “rasgados” elogios a AES, pela 
oportunidade de serem protagonistas de uma 
excelente festa, foram as palavras dos adultos 
que dela participaram, trazendo seus filhos e 
netos a tiracolo.
Ao final, após os agradecimentos da Sra. Arlete 
de Jesus Mendes Dias, diretora do Departamento 
Cultural e Recreativo, à sua equipe de trabalho, 
aos associados e seus convidados, o Sr. Joaquim 
Narciso Caldeira Filho, vice-presidente da Diretoria 
Executiva sorteou inúmeros brinquedos ofertados 
pela AES e a bicicleta doada pela empresa 
odontológica Uniodonto Paulista - Federação, cujo 
ganhador foi o garotinho Micael, neto do associado 
Jonifer Antonio Marques de São Carlos.

Clube de Campo da AES
Parece que já havia sido combinado; as chuvas do 
dia anterior (24/10) se dissiparam e o Sol apareceu 
logo nas primeiras horas do dia (25/10), como 
ilustre convidado a abrilhantar a esperada festa.
As 184 crianças presentes, esbanjaram energia 
que lhes é peculiar e “detonaram” nos brinquedos 
colocados à sua disposição.
Aquelas que optaram pela oficina de pipas, 
transformaram-na em um centro de atividades 
onde cada criança fazia questão de mostrar suas 
habilidades.
Destaque para o DJ e para os recreadores que 
cumpriram com esmero seus papéis na execução 
de brincadeiras e competições para atenderem a 
incrível disposição dos pequeninos.
Os 648 adultos presentes entre associados, 
dependentes e convidados também foram 
contagiados pela alegria reinante e atenderam a 
parte social do evento, doando 470 kg de alimentos 
não perecíveis as entidades beneficentes AMAS - 

Vila Formosa e Mãos Unidas de Santo André.
Na II Mostra de Fotos, expostas no quioscão, 
pudemos admirar a beleza das crianças com 
seus pets. As fotos enviadas foram estampadas 
em camisetas e entregues àquelas inscritas que 
estiveram presentes.
Ao encerramento, o Sr. Claudio Colodron, 1º vice-
presidente da Diretoria Executiva, procedeu ao 
sorteio de brinquedos ofertados pela AES ao grande 
número de crianças agrupadas no quioscão, bem 
como aos brindes especiais; uma bicicleta, doada 
pela empresa Uniodonto Paulista - Federação, 
cuja ganhadora foi a menina Letícia, filha da 
associada Rosa Cristina dos Santos Reinikova e 
um XBOX 360, doado pela Sollus, tendo como 
ganhador o menino Guilherme, filho do associado 
Edson Ferreira de Brito.

Agradecimentos ficaram por conta da diretora do 
Departamento Cultural e Recreativo, exaltando a 
presença do Sr. Presidente da Diretoria Executiva, 
seus vices e sua equipe de trabalho pelo empenho 
e dedicação que contribuíram, sobremaneira, 
para o sucesso alcançado e ressaltar e agradecer 
a contribuição da Corretora Novythá e da Liberty 
Seguros pelos brindes entregues às crianças na 
portaria e à Prodent Assistência Odontológia 
Ltda, que financiou os carrinhos de pipoca e 
algodão doce em ambas as festas.

Salesópolis
Estamos planejando um passeio para o dia 30 de 
janeiro/2016 à Salesópolis.    
Programa:
• barragem de Ponte Nova: histórico, objetivo 

da construção, coleta de água e dinâmica;
• city tour;
• almoço;
• parque das Nascentes do Tietê;
• casarão do café – “Café da Roça” e 

apresentação típica de Moçambique “Origem 
de Salesópolis”;

Aguardem maiores informações no próximo boletim.
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DEPARTAMENTO ESPORTIVO - INTERIOR
Futsal Veteranos 2015
O ginásio de esportes da AES em Itanhaém viveu no dia 24 de outubro p.p mais uma eletrizante 
disputa entre as escolas de Franca, Itú, Limeira e Ribeirão Preto em busca da tarja de CAMPEÃO.
Notável a vibração das torcidas, incentivando seus atletas em busca do almejado título.
Após aguerridas partidas realizadas com muita lealdade e espírito de confraternização, sagrou-se 
campeã a Escola SENAI de Franca, sendo a Vice Campeã a Escola SENAI de Itú, classificando-se como 
3ª colocada a Escola SENAI de Ribeirão Preto e como 4ª colocada a Escola SENAI de Limeira.
A solenidade de entrega de troféus e medalhas foi presenciada por 160 pessoas entre associados, 
dependentes e convidados e os destaques ficaram para os seguintes “atletas”, considerados melhores:
Goleiro: Tiago A. C. Beneti - CFP 6.04 - Franca
Fixos: Carlos A. de Paula - CFP 6.04 - Franca e Fabrício L. P. Daneze - CFP 6.02 - Ribeirão Preto
Alas: direito - Fabrício L. dos Santos - CFP 4.01 - Itú e esquerdo - André L. Ferracini - CFP 6.02 - 
Ribeirão Preto
Pivôs: Rogério A. Melare - CFP 4.01 - Itú e César A. Ravanetti - CFP 6.04 - Franca
Goleiro menos vazado: Tiago A. C. Beneti - CFP 6.04 - Franca
Artilheiro: Fabrício L. dos Santos - CFP 4.01 - Itú
Agradecimentos da diretoria do departamento a todos aqueles que contribuíram direta ou 
indiretamente para o sucesso do evento.

PREMIAÇÃO CAMPEÃO - CFP 6.04 - FRANCA

Futebol Society 2015
Uma bela festa foi proporcionada às pessoas que, no dia 08/11/2015, estiveram presentes no Clube de 
Campo da AES para as finais dessa modalidade esportiva, onde não faltaram elogios à sua organização.
Em campo, os esforços e a vontade de colocar sua equipe no “podium” prevaleceram, destacando-se 
as torcidas organizadas merecedoras de nossos aplausos.
Ao final das contendas, onde prevaleceu o espírito de confraternização e respeito, sobressaiu-se a 
equipe de Lençóis Paulista/Bauru, sagrando-se campeã.
O título de vice-campeã foi conquistado pela equipe de Araraquara, classificando-se em 3º lugar a 
equipe de Itatiba e em 4º lugar a equipe de Ribeirão Preto.
O “encontro” foi prestigiado por 122 pessoas e, durante o almoço de boas vindas, ouviram-se as 
palavras de agradecimento do presidente da Diretoria Executiva, Sr. Dionisio Pretel e do diretor do 
Departamento Esportivo do Interior, Sr. Reginaldo A. de Souza, seguindo-se a entrega de troféus e 
medalhas às equipes finalistas do torneio.
A seleção da rodada ficou assim constituída:
Goleiro: Estevam Fuzari - CFP 6.03 - Araraquara;
Zagueiros: Ygor Ferreira Fabre - CFP 7.01 - Bauru e Juscelino Rodrigo Pereira- CFP 6.02 - Ribeirão Preto;
Meias: Guiherme Machado - CFP 6.03 - Araraquara e Helder Júlio Gotardi - CT 7.92 - Lençois Paulista;
Atacantes: Gustavo Hernandes Moreira - CFP 6.03 - Araraquara e Helder Júlio Gotardi - CT 7.92 - Lençois Paulista;
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Goleiro Menos Vazado: Estevan Fuzari - CFP 6.03 - Araraquara e Anuar Rubio Thomé - CFP 7.01 - Bauru;
Artilheiro: Helder Júlio Gotardi - CT 7.92 - Lençois Paulista;
A medalha de melhor torcida ficou para os (as) integrantes da caravana de Araraquara.
Mereceu destaque a entrega de uma placa de prata ao associado Roberto Máximo Ferreira, pelo 
trabalho realizado durante os 18 anos que esteve como diretor do departamento no interior.

CAMPEÃO - LENÇÓIS PAULISTA/BAURU SELEÇÃO DA RODADA

O ASSOCIADO ESCREVE
“Autodidata por decreto”
Numa das temporadas de janeiro na Colônia de Férias, 
onde se reúnem, também, caçadores, pescadores e 
outros mentirosos, nos encontramos com o colega 
Sebastião dos Anjos, professor de português da Escola 
Anchieta. O Tião era perito contador de causos da 
sua terra natal, cidade de Jangadeiros no Amazonas. 
Certa noite, reunidos na sala de estar, após o jantar, 
ele nos brindou com o seguinte “causo”:
O “coronel” Gervásio um dos políticos da sua terra 
resolveu sair candidato a prefeito da cidade. Era um 
cidadão de média cultura, mas muito inseguro em 
certas tomadas de decisões. Quem lhe valia nessas 
ocasiões, como conselheiro, era o compadre Modesto 
Belarmino seu braço direito para qualquer parada.
Gervásio não estava convicto da sua vitória! Belarmino 
o incentivava:
- Deixa disso compadre! Você está jogando a toalha 
antes de partir para luta? A sua vitória está no papo, 
meu amigo! Não tenha dúvida! Você já está eleito!
- Pois bem compadre! Se isso acontecer mesmo 
garanto-lhe que vou ajeitar a vida de muita gente por 
aqui, principalmente a sua!
- Nada disso compadre! Eu me sinto muito bem como 
seu cabo eleitoral! 
Após a vitória o novo prefeito procurou o Belarmino 
para cumprir a promessa feita.
 - Querido compadre a partir de hoje você será o novo 
professor da Escola Municipal!
Belarmino ficou pálido, tremeu na base e respondeu 
apavorado:
- O compadre se esqueceu que eu sou analfabeto? Que 
não sei ler e nem escrever?
- Claro que sei, mas, não tem importância nenhuma! 
Isso é comum por aí! Eu já tenho tudo planejado! 

Vamos ao meu gabinete que eu lhe explico o meu 
plano!... É simples!
Finalmente chegou o dia da posse! Dentro da sala, 
Belarmino devidamente trajado, portando um par de 
óculos com lentes parecendo fundo de garrafa, que lhe 
escorregava pelo nariz. Juntamente com o prefeito, 
recepcionava os velhos e os novos alunos!
Após a saída do prefeito, Belarmino, de acordo 
com o combinado, retirou os óculos e o colocou 
“distraidamente” sobre sua cadeira. Passados alguns 
minutos do bate papo, sentou-se rapidamente 
ocasionando a quebra do elemento responsável pela 
origem deste causo! 
Belarmino, com uma excelente representação teatral, 
lamentou o ocorrido dizendo que não enxergava um 
palmo diante do nariz e sem os óculos não poderia 
fazer nada!
Nesse momento um dos alunos experimentado levanta-
se e parte em seu auxílio.
- Professor não se preocupe! Com o nosso antigo Mestre 
aconteceu algo semelhante! Depois de seis meses ele 
conseguiu, com ajuda do antigo prefeito, adquirir um 
novo par de óculos numa das óticas da capital. 
Durante esse tempo eu e mais alguns alunos das séries 
mais adiantadas nos encarregamos da alfabetização 
dos novos alunos. As matérias da nossa série nós 
estudávamos em grupo através dos livros doados pela 
Prefeitura no início do ano.
Segundo o colega Sebastião após seis meses o seu 
Modesto Belarmino, alem de alfabetizado, por conta 
própria já dominava boa parte do currículo das demais 
séries, revelando-se, dessa forma, um excelente 
autodidata.

Colaboração do associado
Antônio Camargo Leme
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ASSOCIADO ORGÃO ÓBITO DATA PARENTESCO FUMUS
Antonio Marcos de Carvalho 5006 Victor Manoel Artilheiro 11/10/2015 Sogro 2.500,00

Maria do Carmo dos Santos Apo Maria Valdete dos Santos 14/10/2015 Mãe 2.500,00

Mamoru Nishiyama Apo Aki Nishiyama 17/10/2015 Mãe 2.500,00

Dorival Fidelcino Garcia Bernal 1.06 Massako Sasaki Garcia Bernal 20/10/2015 Cônjuge 2.500,00

Valdemir Donizeti Felix 5.05 Maria Ondina Stein Félix 17/10/2015 Mãe 2.500,00

Marcia Colella Clemente 4011 Octávio Clemente 17/10/2015 Pai 2.500,00

Carlos Pierfelice 1.19 Raffaele Pierfelice 29/10/2015 Pai 2.500,00

Ricardo Ladeira 3.02 Reginaldo Ladeira 15/10/2015 Pai 2.500,00

Paulo Cesar Macedo Apo Maria Morais Macedo 05/11/2015 Mãe 2.500,00

Dionísio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva

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

ÓBITOS
Com pesar, noticiamos o falecimento do(s) seguinte(s) associado(s)/dependente(s):

COLABORARAM NESTA EDIÇÃO:

Arlete de Jesus Mendes Dias
Depto. Cultural e Recreativo

Joaquim Narciso Caldeira Filho
Coordenação

Célia Reni Fernandes Sanches
Depto. de Aposentados

Reginaldo Dias de Souza
Depto. Esportivo - Interior

Cláudio Colodron
Revisão

Winston Antônio de Souza
Coordenação

Fernanda Cassiano Ferreira
Diagramação

Inovação
Mediante contrato firmado entre a AES e a VIVO, já está em fase de instalação um novo sistema de 
telefonia, com acesso digital, permitindo maior rapidez nas comunicações.
Isso implicará em mudanças estruturais que brevemente serão informadas aos usuários.
Aguardem.

ASSUNTOS DIVERSOS

CURIOSIDADE
A arte de ser feliz
Acorde todas as manhãs com um sorriso.
Seja seu próprio motor de ignição. O dia de hoje 
jamais voltará, portanto, não o desperdice, 
enumere as boas coisas que você tem na vida.
Ao tomar consciência do seu valor, você será 
capaz de ir em frente com muita força, coragem 
e confiança!
Trace objetivos para cada dia, assim você 
conquistará seu arco-íris.
Seja paciente, não se queixe do seu trabalho, do 
tédio, da rotina, pois é o seu trabalho que o mantém 
alerta, em constante desenvolvimento pessoal e 
profissional, ajudando-o a manter sua dignidade.
Acredite, seu valor está em você mesmo.
Não se deixe vencer, não seja igual, seja diferente.
Se nos deixarmos vencer, não haverá surpresas, 
nem alegrias.

Conscientize-se que a verdadeira felicidade está dentro 
de você, não a de ter ou alcançar, mas sim de dar.
Estenda sua mão. Compartilhe. Sorria. Abrace.
A felicidade é um perfume que você não pode 
passar nos outros sem que o cheiro fique um 
pouco em suas mãos.
O importante de você ter uma atitude positiva 
diante da vida, ter o desejo de mostrar o que tem 
de melhor, faz com que isso produza maravilhosos 
efeitos colaterais.
Não só cria um espaço feliz para o que estão ao 
seu redor, como também encoraja outras pessoas 
a serem mais positivas.
O tempo para ser feliz é agora.
O lugar para ser feliz é aqui!

www.ajornada.hpg.ig.com.br
Texto enviado pelo associado João Pink

mailto:boletim@aessenai.org.br
http://www.ajornada.hpg.ig.com.br
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Comunicado PDE 25/2015 – NÚCLEOS DE LAZER 
 
INSCRIÇÃO PARA SORTEIO – CARNAVAL 
 
Período de 05/02/2016 a 09/02/2016 

 
 INSCRIÇÃO: 28/12/2015 a 10/01/2016 

 

 SORTEIO: 11/01/2016 
 

 DIVULGAÇÃO: 13/01/2016 
 

 PAGAMENTO: 15/01/2016 
 

 SUPLENTES: 19/01/2016 - Será disponibilizado no site www.aessenai.org.br a lista 
de suplentes, que serão chamados quando houver desistência, obedecida a ordem 
do sorteio.  

 

Clube de Campo (Jundiaí) | Clube Náutico (Boracéia) 

Valor do Período Valor da Diária pessoa 
Taxa de Reserva Associado Sócio e 

Dependente 
* Dependentes e 

Afins 
Convidados 

R$ 72,00 R$ 18,00 R$ 23,40 R$ 54,00 R$ 72,00 
 

Colônia de Férias em Itanhaém 

Valor do Período Valor da Diária pessoa 
Taxa de Reserva Associado Sócio e 

Dependente 
* Dependentes e 

Afins 
Convidados 

R$ 196,00 R$ 49,00 R$ 63,70 R$ 147,00 R$ 196,00 
*Filhos acima de 24 anos, netos, noras e genros mediante comprovação com documentos legais 

(certidão nascimento, casamento, união estável lavrada em Cartório, RG, CNH). 
 

 As inscrições para sorteio deverão ser realizadas preferencialmente pelo site 

www.aessenai.org.br, no campo área restrita (Caso seja o primeiro acesso – utilizar como 

USUÁRIO o CPF completo somente números e como SENHA os quatro primeiros números do 

CPF do associado (a), ou na secretaria da AES pelo telefone: (11) 3363-6573. 

  O NÃO PAGAMENTO DA RESERVA CANCELA AUTOMATICAMENTE SUA HOSPEDAGEM. 

 Nos Núcleos de Lazer da AES, quando se tratar de feriado prolongado, o associado titular 

pagará o período integral. Os dependentes pagarão somente o tempo de permanência. 

 Convidados somente poderão ser hospedados no mesmo apartamento do associado (a). 

 No caso de desistência do associado sorteado, não lhe é permitida a transferência da 

vaga. Neste caso ela será transferida para os suplentes pela ordem do sorteio. 
 
 
São Paulo, 16 de Novembro de 2015. 
 
 
 
Dionisío Pretel 
Presidente da Diretoria Executiva 


