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CENÁRIO GERAL

A Associação dos Empregados do 
SENAI rege-se pelo capítulo II das 
Associações e seus respectivos 
artigos do Código Civil, pelo 
seu Estatuto Social, pelo seu 
Regimento Interno e pelas demais 
normas aplicáveis de acordo com a 
legislação vigente (cap. 1 art. 1º do 
Estatuto Social).
Suas atividades foram iniciadas em 
21/11/1947, tendo sido declarada 
Entidade de Utilidade Pública 
pela Lei Estadual nº 9.376 de 
07/06/1966, tendo como missão: 
"proporcionar qualidade de vida 
aos seus associados, dependentes 
e agregados, com o objetivo de 
desenvolver a integração social e a 
cidadania, visando a formação de 
consciência coletiva.
Para tanto, a AES, atualmente com 
6.908 associados, conta em seu 
quadro de pessoal remunerado com 
47 pessoas, incluindo a Secretaria, 

Colônia de Férias, Clube de Campo 
e Clube Náutico, bem como uma 
grande equipe de voluntários: 18 
membros do Corpo de Administração, 
3 tesoureiros, 2 secretários, 4 
diretores de departamentos, 97 
representantes e uma infinidade 
de outros colaboradores. Suas 
despesas mensais giram em torno 
de R$ 350.000,00, equiparando-a 
a uma empresa de porte médio. 
Se considerarmos que além dos 
associados temos o acréscimo de 
dependentes e agregados, a AES 
atende, em média, mais de 20.000 
pessoas.
Para 2015, a luta contínua pois, 
sempre foi e sempre será nosso 
propósito aumentar o rol de serviços 
e benefícios, deixando um legado 
positivo para outras administrações 
que nos venham a suceder.

A DIRETORIA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Às 18h30min. do dia 16/01/2015, 
em 2ª convocação foi realizada, na 
sede da AES, à Alameda Barão de 
Limeira, 539 - São Paulo - Capital 
a Assembleia Geral Extraordinária 
que teve como pauta deliberar 
sobre:
1- autorização e aprovação das 

despesas para reforma dos 
chalés de nº 01 ao 12 do  Clube 
de Campo da AES;

2- autorização e aprovação da 
reforma da cozinha da Colônia 
de Férias da AES.

Presidida pelo Sr. Vilson Polli, 
presidente do Conselho Deliberativo e 
secretariada pelo Sr. Alfredo Saccani 
Neto, gerente administrativo, os 
assuntos em pauta foram colocados 
em discussão e após votação por 
aclamação deliberou-se aprová-los 
por unanimidade.
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No ano de 2014 o Plano INDUSPREV SENAI-SP completou 25 anos e ganhou 
um selo comemorativo. A nossa história teve início em março de 1989, 
com a criação dos Planos INDUSPREV de Previdência 
Complementar, tendo por objetivo assegurar benefícios 
de caráter previdenciário a todos os empregados e 
seus respectivos dependentes.

departamento de aposentados

COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA (INDUSPREV)

Neste este ano (2015), foi desenvolvido um site que já se encontra disponível, 
com informações do seu Plano, a fim de que seja possível um melhor 
conhecimento das  regras da previdência complementar e seus benefícios.
O regulamento do plano e o material explicativo que foi desenvolvido, encontra-se disponível no 
site INDUSPREV, além de outras informações, notícias do mercado de previdência, dicas de saúde 
e educação financeira. O site da AES www.aessenai.org.br poderá ser acessado por computador, tablet ou 
celular clicando no link Indusprev.

IMPORTANTE: 
No mês de Janeiro é a data 
base do reajuste do seu 
benefício, que corresponderá 
ao Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor – INPC acumulado 
do período de Janeiro/14 a 
Dezembro/14. 
Em breve, O HSBC estará 
enviando, em seu endereço de 
correspondência, um  formulário 
de recadastramento. Favor ler 
atentamente as informações 
e preencher conforme as 
instruções do documento.

ATENÇÃO
No dia 28 de fevereiro de 2015, a Associação dos Empregados do Senai – AES promoverá 
um encontro com todos os participantes (ativos e aposentados) do Plano Indusprev SENAI-SP.
O encontro será das 9h às 12h30min. na Escola SENAI "Francisco Matarazzo à Rua Correia 
de Andrade, 232 - Brás - SP-Capital, onde serão prestadas as informações sobre seus 
direitos, benefícios e descontos relativos ao Plano Indusprev, pela Sra. Claudia Campestrini 
Pinto, assessora atuarial do SESI/SENAI.
Não deixe de participar, pois será uma grande oportunidade para você conhecer e tirar 
suas dúvidas a respeito do plano.

Tendo em vista a ocorrência do programa de Qualidade de Vida no período de 30/01 a 04/02/2015, 
no mês de fevereiro de 2015 não será realizada a nossa costumeira reunião mensal.

http://www.aessenai.org.br
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departamento CULtUraL e reCreatIVo

departamento esportIVo - InterIor

Passeio turístico
O departamento está programando um passeio turístico 
no trem "Maria Fumaça" para o mês de março/2015.
O percurso será feito de ônibus de São Paulo-
Capital até a estação Anhumas em Campinas, 
seguindo de trem até Jaguariuna.
O passeio será completado com a ida de ônibus até 
a cidade de Pedreira, onde será realizado o almoço.
Mais detalhes serão informados no próximo Boletim.

Aqui vai uma dica
Musical: O homem de La Mancha
Local: Teatro do SESI | Av. Paulista, 1313 
São Paulo - Capital
Período: de 14/01/2015 a 28/06/2015
Horário: Quarta a sexta, às 21h | Sábados, 
às 17h e às 21h | Domingos, às 15h e às 19h
Ingressos gratuitos devem ser reservados 
online pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi

18º Festival Society
Araraquara é a "bola da vez". Em menos de dois meses 
sua equipe foi vencedora do torneio de futebol de salão 
- livre e, no dia 13/12/2014, no Clube de Campo da 
AES, Adalberto, capitão da equipe de futebol society, 
ergueu o troféu de campeã, sob os "cânticos de guerra" 
de seus comandados.
O 2º lugar ficou com a equipe da Escola SENAI de 
Botucatu que "vendeu" caro a sua derrota por 2x0, na 
finalíssima, para a equipe vencedora. Mereceu destaque 
a torcida de Botucatu que incentivou os seus "craques" 
durante os confrontos realizados pelo seu "esquadrão".
A classificação das demais equipes foi: 3º lugar Limeira, 4º 
Lençóis Paulista, 5º Taubaté e 6º Itatiba.

A seleção da rodada eleita pelos coordenadores foi a seguinte:
Goleiros: Estevan (Araraquara) e Atilas (Botucatu)
Zagueiros: Mário Franco (Botucatu), Daner (Araraquara) e Plinio (Taubaté)
Meios de campo: Guilherme e Gustavo (ambos de Araraquara)
Atacante: Ricardo Henrique (Botucatu)
Goleiro menos vazado: Estevan (Araraquara) - 1 gol
Artilheiros: Gustavo, Guilherme e José Luiz (todos de Araraquara) - 2 gols

Após os jogos, 150 pessoas participaram do almoço/churrasco com a animação musical de Dema Show.
Durante a confraternização, equipes e atletas foram homenageados com troféus e medalhas. Essa 
solenidade, que teve como mestre de cerimônia o Sr. Reginaldo Dias de Souza, diretor do departamento 
esportivo do interior, foi prestigiada pelas presenças dos seguintes membros do Corpo de Administração 
da AES: Sr. Vilson Polli, presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Dionísio Pretel, presidente da Diretoria 
Executiva, Sr. Edison Simon, presidente do Conselho Fiscal, Joaquim Narciso Caldeira Fillho, 1º tesoureiro 
da Diretoria Executiva e José Maria Milani, diretor da Escola SENAI de Botucatu.
Graças à dedicação e empenho do Sr. Reginaldo Dias de Souza, e sua eficiente equipe de colaboradores, 
encerrou-se com "chave de ouro" o ano de 2014.

Prof. Vilson Polli entrega troféus 
aos artilheiros Gustavo e Guilherme de Araraquara

Equipe de Botucatu - Vice Campeã

Equipe de Araraquara - Campeã

http://www.sesisp.org.br/meu-sesi
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o assoCIado esCreVe

saúde

assUnto dIVersos

Redação e gramática 
Um homem rico estava muito mal. Pediu papel e pena. 
Escreveu assim: “Deixo meus bens à minha irmã 
não ao meu sobrinho jamais será paga a conta do 
padeiro nada dou aos pobres.”
Morreu antes de fazer a pontuação. A quem 
deixava ele a fortuna?
1- O SOBRINHO - FEZ A SEGUINTE PONTUAÇAO:
Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu 
sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. 
Nada dou aos pobres.
2- A IRMÃ CHEGOU EM SEGUIDA. PONTUOU ASSIM 
O ESCRITO:
Deixo meus bens à minha irmã. Não ao meu 

sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. 
Nada dou aos pobres.
3- O PADEIRO PEDIU A PALAVRA E REESCREVEU DA 
SEGUINTE FORMA:
Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu 
sobrinho? Jamais! Será paga a conta do padeiro. 
Nada dou aos pobres.
4- E FINALMENTE CHEGARAM OS DESCAMISADOS  
DA CIDADE, FAZENDO A SEGUINTE LEITURA:
Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu 
sobrinho? Jamais! Será paga a conta do padeiro? 
Nada! Dou aos pobres.

Márcio Birolli - associado aposentado

Diabetes
É uma disfunção do pâncreas causada pela falta 
total ou parcial da insulina ou uma resistência 
das células em absorver a insulina, ocasionando 
o aumento do açúcar (glicose) no sangue, a 
hipoglicemia.
A insulina é um hormônio produzido pelo 
pâncreas, localizado entre o estômago e a coluna 
vertebral.
Existem alguns tipos de diabetes:
tipo 1 - o pâncreas não produz insulina, sendo 
mais comum ocorrer em crianças e adolescentes, 
geralmente em pessoas magras. O tratamento 
depende de um planejamento alimentar, prática 
de exercícios físicos e aplicações de insulina.
tipo 2 - a insulina produzida não é suficiente, 
sendo mais comum ocorrer em adultos com mais 
de 45 anos de idade. Seu início é gradual e lento. 
Da mesma forma que a do tipo 1 seu tratamento 
também depende de planejamento alimentar e 

exercícios físicos, incluindo-se antidiabéticos 
(comprimidos orais), podendo ser necessária, 
durante o tratamento, a aplicação de insulina.
tipo gestacional - pode aparecer entre a 24ª e 34ª 
semana de gravidez. Seu tratamento é idêntico 
ao do tipo 2.
Os principais sinais e sintomas da hipoglicemia 
são: urina em excesso, muita sede, muita fome, 
perda rápida de peso, muito cansaço e sonolência 
e visão turva.
Diante disso é conveniente fazer um exame de 
sangue o mais rápido possível.
Entretanto, não esqueça que somente seu médico 
é que poderá diagnosticar sua prevenção e seu 
tratamento.
No Brasil 12 milhões de pessoas sofrem desse 
mal e, apesar de todas as campanhas, 73% não o 
controlam.
Fique alerta, com saúde não se brinca.

Fonte: OESP de 14/11/2014

Reajuste dos convênios médicos
Os convênios médicos contratados pela AES para atendimento aos associados e 
dependentes, tiveram o seguinte reajuste:

AMESP – 31,03% - a partir de janeiro de 2015
UNIMED – 23,44% - a partir de fevereiro de 2015
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CUrIosIdades

Projeto Brindar

Fotos enviadas pelo representante da AES de Valinhos, Sr. Luiz Carlos Gerônimo da Silva, referente a 
entrega de brindes do “Projeto Brindar” aos funcionários de sua unidade.

Correspondências recebidas
• do Sr. Rogério Luiz Pereira, representante da AES na Escola SENAI de Franca, sugerindo a criação 

de um espaço denominado "Galeria de Campeões" para divulgação das participações individuais 
dos associados em diversas modalidades esportivas.
Resp.:  Agradecida a sugestão. A Diretoria estudará o assunto.

•  da Sra. Neire Lapa Claro, associada aposentada, que tem enviado diversos textos de sua autoria 
para publicação na coluna "O associado escreve".
Resp.: Agradecimentos pelos textos, que serão publicados oportunamente e pelos elogios 
referentes à elaboração do calendário 2015.

O primeiro prefeito
Formado pela Faculdade de Direito do Largo 

São Francisco em 1861, 
Antônio da Silva Prado 
(1840-1929) chefiou o 
Executivo paulistano 
por 12 anos - de 1899 
a 1911 - e teve como 
uma de suas marcas a 
construção do Teatro 
Municipal. Além de ter 
sido o primeiro prefeito 
paulistano, ainda detém 

o recorde de mais tempo ininterrupto no poder. 
Ao longo de sua carreira, Prado ocupou outros 
cargos políticos: foi deputado, senador e ministro.

Fonte: "Divirta-se" OESP

Charge
"O termo charge tem origem na língua francesa e 
significa carga, exagero. De natureza polêmica e 
instigante, a charge se materializa e  produz sentido 
através da expressão e dos recursos verbais e não 
verbais; manifesta crenças, ideologias e pontos 
de vista da sociedade. Assim, o chargista procura 
interpretar os fatos de um momento específico, 
apontando e/ou satirizando acontecimentos e 
posturas, além de introduzir questionamentos e 
reflexões, a charge acaba se tornando um elemento 
motivador de outras leituras, uma vez que seu 
leitor tem a liberdade de concordar ou discordar 
dela. Ela relata um fato ocorrido em uma época 
definida, dentro de um determinado contexto 
cultural, econômico e social específico e depende 
do conhecimento desses fatores para ser entendida.

Fonte: Folha do servidor público - AFPESP
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túneL do tempo

Boletim da AES
Foi notícia no boletim da AES de fevereiro de 1950
As eleições de janeiro, uma esplendida vitória da A.E.S.
Decorreram em meio ao mais sadio entusiasmo as eleições realizadas a 29 e 30 de janeiro último, 
para renovação da Diretoria e do Conselho da AES.
Tinhamos razão, portanto, quando dissemos que o pleito eleitoral seria uma esplêndida demonstração 
do interêsse dos associados pelos destinos da Associação.
De acôrdo com os resultados oficiais, a "Chapa Progressista" venceu as eleições, alcançando o total de 
219 votos, enquanto a "Chapa Luiz A. Falcão Bauer" obteve 175 votos.
Passa, assim, às mãos capazes de novos colegas a direção da AES, sob a presidência do prezado 
consócio Hélio Del Porto. Por outro lado, Nelson Alves Vianna e seus companheiros da diretoria cujo 
mandato ora se finda muito fizeram nestes dois anos no sentido de conduzir a AES à realização de 
suas úteis finalidades.
Nota: foi respeitada a ortografia da época.

segUros: aUtomÓVeL e resIdÊnCIa

Conforme noticiado no Boletim de Janeiro de 2015, a partir 
de 19/11/2014, para renovações de seguro e novas inclusões 
de veículos e residências a AES credenciou a Corretora 
Novythá para atendimento aos associados, mantendo 
o mesmo sistema de pagamento em folha ou por meio 
de boleto mensal. Para tanto, é mantido um corretor de 
plantão, diariamente, na Secretaria da AES, das 8h30min às 
17h ou pelo telefone 11 3337-6515.
Entretanto, como a Corretora AON, que mantinha esse tipo 
de atendimento e foi descredenciada pela AES, a partir da 
data supra mencionada, continua oferecer seus serviços 
aos associados, informamos que ela está desautorizada 
para tanto, devendo manter apenas sob sua assistência os 
seguros que ainda estão por vencer.
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ASSOCIADO ORGÃO ÓBITO DATA PARENTESCO FUMUS

Jose Natal da Silva 1.13 Joana Maria de Jesus 10/12/2014 Sogra 2.000,00
Daniel Oliveira Vasconcelos 5.13 Ednir Francisco da Silva 15/12/2014 Sogro 2.000,00
Denise Oetterer Arruda Militello 1.09 Carmen Silvia Mendes Militello 20/12/2014 Sogra 2.000,00
Dejair Cosme Izidoro 1.16 Antonio Montagnoli 20/12/2014 Sogro 2.000,00
Laercio Ferreira da Silva 5006 Francisco Martinez 30/12/2014 Sogro 2.000,00
Laercio Ferreira da Silva 5006 Leonor Bonafé Martinez 31/12/2014 Sogra 2.000,00

Dionísio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva

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

ÓBItos

Colaboraram nesta Edição:

Arlete de Jesus Mendes Dias
Depto. Cultural e Recreativo

José Heroíno de Souza
Depto. Esportivo - Capital

Célia Reni Fernandes Sanches
Depto. de Aposentados

Reginaldo Dias de Souza
Depto. Esportivo - Interior

Cláudio Colodron
Revisão

Sivanira Fernandes Gil Hernandez
Revisão

Fernanda Cassiano Ferreira
Diagramação

Winston Antônio de Souza
Coordenação

Joaquim Narciso Caldeira Filho
Coordenação

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

mailto:boletim@aessenai.org.br


Comunicado PDE  01/2015

INSCRIÇÃO PARA SORTEIO - Paixão de Cristo (Semana Santa)
Período de 02/04/2015 a 05/04/2015

COLÔNIA DE FÉRIAS (ITANHAÉM), CLUBE (JUNDIAÍ) E CLUBE (BORACÉIA)

	INSCRIÇÃO: 13/02/2015 a 22/02/2015

	SORTEIO:  23/02/2015

	DIVULGAÇÃO: 25/02/2015

	PAGAMENTO: 02/03/2015

	SUPLENTES: 04/03/2015 - 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
Associado

Valor da Diária pessoa
Taxa de Reserva

* Parentes e Afins Convidados
R$ 64,80 R$ 21,05 R$ 32,40 R$ 64,80

Colônia de Férias - Itanhaém

Valor do Período
Associado

Valor da Diária pessoa
Taxa de Reserva

* Parentes e Afins Convidados
R$ 140,00 R$ 45,50 R$ 70,00 R$ 140,00

* 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 (Primeiro acesso - USUÁRIO: CPF completo somente números SENHA: quatro 
primeiros números do CPF), ou na secretaria da AES pelo telefone: (11) 3363-6573.

	 O NÃO PAGAMENTO CANCELA AUTOMATICAMENTE A RESERVA

	Nos Núcleos de Lazer da AES, quando se tratar de feriado prolongado, o sócio titular paga o período 
integral. Os convidados e seus dependentes pagarão somente o tempo de permanência.

São Paulo, 13 de Janeiro de 2015.

Dionisío Pretel
Presidente da Diretoria Executiva

www.aessenai.org.br
Tel. 11 3363 6573

Al. Barão de Limeira, 539 | Santa Cecília | CEP 01202-001 | São Paulo | SP 

http://www.aessenai.org.br
file:///X:/Estrutura%20de%20Diret%c3%b3rios%20AES/8.Comunicados%2c%20Boletins%20e%20Atas/Diretoria%20Executiva/Comunicado%20PDE/2015/www.aessenai.org.br
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