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ANO NOVO VIDA NOVA

Estamos despertan-
do para um novo ano. 
Boas vindas à 2015.
Você pode passar o ré-
veillon na Times Squa-
re em Nova York, as-

sistir a queima de fogos na Harbour 
Bridge de Sidney, entrar no agito 
sob o portão de Bradenburgo em 
Berlim, festejar com os “Hermanos” 
argentinos e uruguaios em Punta 
Del Este, mas, convenhamos, no 
Brasil, a “virada”, tem opções incrí-

veis.
A mais óbvia é a da praia de Copaca-
bana, no Rio de Janeiro, onde cerca 
de 2 milhões de pessoas, quase to-
das vestidas de branco, aproveitam 
os shows a beira-mar e os fogos de 
artifício. O mesmo acontece, embora 
em menores proporções no Balnea-
rio de Camburiu, Santa Catarina, em 
Trancosco ou no Farol da Barra, na 
Bahia, na Praia de Iracema no Ceará 
e em muitos outros recantos de todo 
o Brasil. Arrume as malas e ponha o 
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pé na estrada.
Abaixo, uma mensagem para um ano muito feliz:
Elogie três pessoas por dia.
Assista ao nascer do sol pelo menos uma vez a 
cada mês do ano.
Tenha um aperto de mão firme.
Olhe as pessoas nos olhos.
Cante no chuveiro.
Gaste menos do que você ganha.
Saiba perdoar a si e aos outros.
Aprenda três piadas boas, mas inocentes.
Devolva tudo o que pegar emprestado.
Trate a todos que você conhece como gostaria de 
ser tratado.
Faça novos amigos.

Saiba guardar segredos.
Não adie uma alegria.
Reconheça seus erros.
Sorria, não custa nada e não tem preço.
Não reze pedindo coisas, só sabedoria e cora-
gem.
Dê às pessoas uma segunda chance.
Não tome nenhuma medida enquanto estiver can-
sado e nervoso.
Dê o melhor de si no seu trabalho.
Jamais prive uma pessoa de esperança, pode ser 
que ela só tenha isso.
A administração da AES associa-se as comemo-
rações do Ano Novo desejando a todos, muita 
saúde, muita paz e muito sucesso.

AES EM REVISTA

Dando continuidade às atividades programa-
das pela atual gestão, diversas providências 
foram colocadas em prática, pelo Presiden-
te da Diretoria Executiva, conforme segue:
- reunião com a corretora de segu-

ros NOVYTHÁ, vencedora da concorrên-
cia promovida pela AES, a fim de que colo-
que em prática os seguros de automóveis e 
residências que ora passam para sua admi-
nistração, em substituição à corretora AON.
 - abertura de licitação para reforma dos cha-
lés do Clube de Campo da AES, sendo a me-
lhor proposta oferecida pela JPS Engenharia.
 - reunião com a direção da AMIL Assistência 
Médica e Consultoria Sollus a fim de negociar 
a porcentagem a ser acrescida nas mensali-
dades dos associados a partir de janeiro 2015.
 - reunião com a direção do convênio Ana Cos-

ta - Saúde de Santos, para promover “acer-
tos” de pagamento de associados conveniados.
 - reunião com o responsável pela JSP En-
genharia para elaboração de contrato de 
prestação de serviços, desde que haja auto-
rização para sua execução (reforma de cha-
lés) pela Assembléia Geral Extraordinária 
da AES, convocada para o dia 16/01/2015.
 - reunião de planejamento com as arquite-
tas responsáveis pelo projeto de modifica-
ções estruturais a serem implantadas nas de-
pendências da Colônia de Férias da AES.
 - estudos sobre mudanças na estrutura na Secre-
taria da Administração da AES com a empresa G 
Nascimento após o resultado da licitação efetuada.
 - reunião com todos os Departamentos da AES para 
elaboração do calendário de atividades abrangen-
do o período de março de 2015 a fevereiro de 2016.

DEPARTAMENTO DE APOSENTADOS

Reunião Festiva
Mantendo a tradição, foi comemorada no dia 
10/12/2014, com os associados, familiares e de-
mais convidados, na Escola SENAI “Horácio Au-
gusto da Silveira” – Barra Funda, as datas festi-
vas de Natal e Ano Novo.
Para fortalecimento de nossas relações de amiza-
de, fizemos uma reflexão sobre as estratégias de 
bate-papo virtual e outras estratégias de comuni-
cação e, em sub grupos, tivemos a oportunidade 
de colocar em prática nossa reflexão.
Em meio à dinâmica de grupo, para surpresa ge-
ral, adentraram ao recinto uma dupla dos “Trova-
dores Urbanos” entoando dos cânticos natalinos, 
com acompanhamento de vozes das 45 pessoas 
presentes. Além dos cânticos, eles deixaram a 
seguinte mensagem:
“É preciso viver o sonho e a certeza de que tudo 
vai mudar.
É necessário abrir os olhos e perceber que as coi-

sas boas estão dentro de nós,
onde os desejos não precisam de razão, nem os 
sentimentos, de motivos.
O importante é viver cada momento e aprender 
sua duração,
pois a vida está nos olhos de quem sabe ver...
Descubra a cada dia coisas novas para realizar 
esses sonhos
Não tenha medo de viver o momento em que eles 
acontecerem
E, nesses momentos, descubra novos sonhos.”  
Feliz Natal.
Os participantes também fizeram a doação de 
produtos de higiene, fraldas  e brinquedos que fo-
ram encaminhados  à Creche Lyly Byun – situada 
na  R. Tanganica, nº 116  – V.Formosa – SP - que 
atende crianças até 6 anos.
Para finalizar o evento, foi oferecida uma mesa 
com “quitutes” de Natal e entregue uma lembran-
ça a todos os presentes.
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DEPARTAMENTO CULTURAL E RECRETATIVO

DEPARTAMENTO ESPORTIVO - CAPITAL

Para elaborarmos o calendário de atividades do 
Departamento Cultural e Recreativo de 2015, 
contamos com a colaboração dos representan-
tes com sugestões de atividades culturais tais 
como passeios culturais, exposições, cine de-
bate e divulgação de atividades das suas cida-
des e escolas. As sugestões deverão ser en-
viadas para o email cultural@aessenai.org.br
Neste ano serão realizadas as já tradicionais 

festas juninas e festas das crianças no Clu-
be de Campo em Jundiaí e no Clube Náuti-
co em Boracéia. Há plano também de reali-
zarmos em novembro um Show de Talentos.
Continuaremos a divulgar os principais even-
tos culturais que sejam de interesse dos asso-
ciados. Para os eventos das demais cidades, 
os representantes enviarão, via email, para o 
Departamento Cultural e Recreativo da AES.

DICAS CULTURAIS

Desde 20 de novembro, a Pinacoteca de 
São Paulo presenteia o público com as es-
culturas hiper-realistas do artista australiano 
Ron Mueck. A exposição fica em cartaz até 
22 de fevereiro de 2015, com ingressos até 
R$6,00; às quintas, depois das 17h, e aos sábados, 
a entrada é franca.

O visitante provavelmente se impressionará 
com a riqueza de detalhes. Veias, unhas, 
músculos, suor, poros... nada fica de fora. A 
obra “Mask II”, autorretrato de 2002 é uma 
de suas mais conhecidas esculturas.

Seu trabalho é feito com as mãos, sem o auxílio de 
computadores.

O mundo segundo Mafalda
A mostra explora o universo da per-
sonagem Mafalda, criação do car-
tunista argentino Quino.
Além dos quadrinhos que retratam 
as aventuras da menina descon-
fiada do mundo, foram recriados 

alguns ambientes frequentados por ela, como a 
mesa familiar, a vitrola que toca canções de sua 
banda favorita, os Beatles, uma antiga TV e ou-
tros objetos da época. As crianças podem dese-
nhar e pintar com carimbos dos principais perso-
nagens, entre eles os amigos Manolito, Felipe, 
Susanita, Miguelito, Guille e Libertad. Elementos 
marcantes das tirinhas são reproduzidos: o carro 

de seus pais, seu armário, os globos “terráqueos” 
e uma antiga vitrola. Publicações originais com a 
assinatura do autor também integram a exposi-
ção. Filho de pais espanhóis, Joaquim Lavado, 
o Quino, nasceu em Mendoza, na Argentina, em 
1932. Hoje, aos 81 anos, ele vive recluso e parou 
de desenhar. Sua personagem mais famosa foi 
criada nos anos 60 e até hoje encanta os leitores 
pelo jeito contestador e humano de ver o mundo. 
Período: 26/12/2014 à 28/02/2015, de 2ª a domin-
go das 09 às 20h – grátis. Local: Praça das Artes 
– Av. São João, 281 – Sé – São Paulo – Telefone 
11 3397-0327
Obs. Nos dias 24, 25 e 31/12/2014 e de 01 à 
06/01/2015 permanecerá fechada.

Adiamento
Tendo em vista os compromissos assumidos por uma das equipes participantes (confraterni-
zação no Clube de Campo da AES) o departamento esportivo da Capital, em comum acordo 
com as demais equipes, resolveu adiar, mais uma vez, a 3ª etapa do futebol society, sendo 
mantida a rodada final no Clube de Campo da AES no período de 31/01 a 01/02/2015.

Programa de Qualidade de Vida
Período: 30/01 (após às 16h) à 04/02/2015 (até 
às 16h).
Da nossa alegre programação constará: o baile 
azul e rosa, bingo, gincana recreativa, quizz, 
sessão pipoca, churrasco e outras atividades, 

sobrando ainda tempo livre para curtir a praia.
Lembrete: Não esqueça de levar traje típico para 
o baile e as prendas para o bingo beneficente.

Mais detalhes no Comunicado PDE 20/2015 
anexo a este Boletim.
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O ASSOCIADO ESCREVE

Sejamos IDOSOS
 “Home, seu menino”, não dá prá disfarçar...
A idade chega e não adianta querer fingir que 
você não está em curva descendente por que o 
fato é evidente demais...
Não só pelas limitações físicas, o andar come-
dido, evitando cada desnível do chão e olhando 
através de óculos bi ou
multifocais que o obrigam  a movimentar a cabe-
ça na direção do alvo, e, às vezes, ajudando o 
esforço com o franzir do

DEPARTAMENTO ESPORTIVO - INTERIOR

Em 07/12/2014 foi realizada em 
Piracicaba, a última etapa regional 
do Society, com a participação de 
06 escolas: Piracicaba, Botucatu, 
Itu, Sorocaba, Matão e São Carlos.

A Escola SENAI de Botucatu sagrou-se campeã 
da etapa, ao vencer no jogo final a Escola de Ma-
tão nos pênaltis por 3x2, após o empate de 1x1 
no tempo regulamentar de um jogo eletrizante.
Após os jogos que ocorreram dentro do espiri-
to competitivo e esportivo, realizamos o almoço/ 
churrasco de confraternização com a participa-

ção de 140 pessoas entre associados, familiares 
e convidados.
Registre-se o excelente trabalho realizado pela 
equipe de Piracicaba, principalmente o trabalho 
do coordenador da região e do representante da 
AES na Escola 5.10, que não mediram esforços 
para o sucesso do evento.
Mais informações sobre a rodada final realizada 
em 13/12/2014 no Clube de Campo da AES, entre 
as Escolas classificadas (Araraquara, Botucatu, 
Itatiba, Lençóis Paulista, Limeira e Taubaté) serão 
divulgadas no próximo Boletim.

ENTREVISTA

O intuito das entrevistas é dar conhecimento aos associados de pessoas que colaboraram ou ainda 
colaboram para o engrandecimento da AES. O nosso entrevistado exerceu diversos cargos no Corpo 
Administrativo da AES e hoje é o Presidente do Conselho Fiscal.

Nome: Edison Simon
Data de nascimento: 19 de abril de 1960
Localidade: Osasco (SP)
Estado civil: Casado
Nome da esposa: Zilda Altran de Moraes Simon
Nome dos filhos: Cyntia Moraes Simon, Lygia 
Moraes Simon e Marília Moraes Simon 
Formação escolar: Técnico em metalurgia – for-
mado pelo SENAI de Osasco e Engenheiro Meta-
lúrgico – formado pela UMC
Cargo que ocupa: Coordenador de atividades 
técnicas
Prato predileto: Macarronada
Sobremesa: Sorvete
Ritmos musicais que aprecia: Rock and Roll
Cantor e cantora: Zé Ramalho e Paula Toller
Melhor filme assistido: O Patriota
Ator e atriz: Tony Ramos e Glória Pires
Que livro indicaria para leitura: Livros de sus-

pense. Li vários livros do autor Frederick Forsyth, 
como O Dossie Odessa, Cães de Guerra, O Dia 
do Chacal, etc. 
Atividade esportiva: Futebol
Cite um lugar aprazível que conheceu ou gos-
taria de conhecer: Fernando de Noronha
Onde prefere passar as férias: Na praia
Que outra profissão gostaria de exercer: Tal-
vez, um Agrônomo. Gosto do contato com a terra.
Hobby: Gosto de carros antigos.
Qual é a sua opinião sobre a AES: Uma Asso-
ciação que deu certo desde a sua criação, pois as 
pessoas que se comprometeram a cuidar e cui-
dam até hoje, são pessoas que se doaram e se 
doam sem interesse pessoal e sim pensando nos 
associados e seus dependentes. 
Sua mensagem aos associados: Use mais e 
melhor a nossa Associação, pois somente assim 
ela se fortalece mais ainda.

nariz, chegar mais perto de quem lhe fala para 
distinguir o que é dito, a sensação de felicidade a 
cada vitória na
escalada dos degraus do ônibus que irá transpor-
tá-lo (de graça)!... enfim, as atitudes característi-
cas de nossa fragilidade.
Também quando a análise de um acontecimento 
nos leva a um resultado pelos padrões de tempos 
passados e
imediatamente descobrimos nosso engano...já 
sabemos usar muito bem o disfarce da ironia, 
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SAúDE

Varizes
Varizes são vasos dilatados que dificultam a circulação do sangue, ocorrendo com mais frequência em 
pessoas acima dos 40 anos e em mulheres, mas não são uma exclusividade das pernas femininas. 
Homens de vida sedentária e que não praticam exercícios têm grande possibilidade de desenvolvê-
-las. Como eles não dão muita importância à estética, deixando o problema evoluir em geral, suas 
varizes tornam-se mais graves. Há vários fatores que contribuem para o seu aparecimento, tais como 
hereditariedade, gravidez, obesidade, cigarro, alterações hormonais e vida sedentária.
Dependendo do tamanho e do local da veia, o problema é avaliado como varizes ou microvarizes, 
estas últimas não apresentam riscos à saúde, pois impedem apenas a circulação sangüínea local, não 
necessitando de uma remoção. Apesar de não aumentarem de tamanho, as microvarizes se multipli-
cam e comprometem a estética, além causar sensação de peso e ardência nas pernas.
As varizes requerem tratamento, pois interferem em toda a circulação da perna, colocando a saúde em 
risco e podendo causar hemorragias quando em estado avançado.
Tratamento:
Uma das técnicas para eliminá-las, é o tratamento a laser, pois o paciente se recupera rapidamente, 
não causa hematomas e é menos doloroso. Esse procedimento é bastante simples e consiste na intro-
dução de uma fibra óptica na veia, controlada por ultra-som; como a ponta da fibra é luminosa, o seu 
posicionamento é facilitado por ser visível através da pele.
“O método tradicional demanda anestesia peridural, implica a retirada da veia, traz o risco do rompi-
mento de vasos colaterais, provoca mais sangramento e causa hematomas, exigindo repouso pós-
-cirúrgico mais prolongado. Em contrapartida, a moderna cirurgia a laser pode ser realizada com anes-
tesia local, evita a retirada da veia, provoca um sangramento mínimo e não deixa hematomas.
Em consequência, a volta às atividades pode ser imediata”.
Há ainda os processos através de injeções de medicamentos, conhecidos por escleroterapia e crio-
escleroterapia, a microcirurgia  e a cirurgia. A escolha para o tratamento depende das veias atingidas, 
e só o cirurgião vascular pode indicar o melhor método. Os resultados são satisfatórios, pois uma vez 
removidas, as varizes não voltam.
No entanto, o ideal é buscar melhor qualidade de vida, desenvolvendo hábitos saudáveis como exer-
cícios físicos e cuidados com a alimentação. “A prevenção continua sendo o melhor remédio”.

Fonte: Amesp  Saúde – Magazine
Jul-Ago-Set 2006 

para não “dar o braço a torcer”...
(somos idosos mas atualizados - jamais comete-
ríamos essa gafe!) - Cruz crédo!
Hoje, por exemplo, indo comprar umas coisinhas, 
num passo supostamente rápido, deparei com 
um motoqueiro todo
paramentado apesar do calor, gesticulando e fa-
lando alto, parado na sarjeta da calçada por onde 
eu caminhava; logo me
veio ao pensamento: - “pobre rapaz! Tão moço e 
até bonito, e já caduco! Me lembra o “seu” Zezi-
nho que falalva sozinho 
pelas ruas”...
De imediato, porém, percebi que o moço discutia 
com alguém pelo fone ligado abaixo do seu capa-
cete e gesticulava
acompanhando a conversa!
Fiquei envergonhada por deixar meu pensamen-
to divagar como se ainda vivesse no século pas-
sado, quando as pessoas
velhas caducavam, tendo à minha frente compo-
nentes de modernidade suficientes para evitar 
esse julgamento!

Olhei para os lados para ver se alguém teria des-
coberto minha antiguidade, prestei atenção ao 
semáforo que ia me permitir
atravessar a rua e fiz de conta que eu nem me 
lembrava do “seu” Zezinho!
Então, meus amigos e coleguinhas... a idade é 
chegada!
Sem desprezar as queridas Palavras Cruzadas, 
as caminhadas diárias, as dietas alimentares, 
sem perder de vista as datas
de retorno ao Geriatra e outros especialistas, 
aceitemos a modernidade...
Brinquemos de nos manter atualizados, desafia-
dos pelo Computador, I Pad, I Pod, Celulares in-
crementados, entendendo
apenas o “feijão com arroz” para satisfazer a gre-
gos e troianos que nos querem na era da Informá-
tica, das Redes Sociais 
e outros que tais, pois assim seremos “incluí-
dos”... não estaremos à margem da vida como 
VELHOS!
Honremos nossa condição de IDOSOS !!!

Neire Lapa Claro - Associada Aposentada
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70 Anos de Existência
Para comemorar os 70 anos da Escola SENAI “Ro-
berto Mange” de Campinas foi realizado um jantar 
dançante com animação da Banda SÉCULU’S dia 
28 de novembro de 2014 em Campinas no buffet 
Espaço Supremo com muitas homenagens, onde 
reuniram 347 pessoas entre funcionários, ex-fun-
cionários, autoridades da cidade, diretores SESI 
e SENAI e contou também com as presenças do 
o Diretor Regional do SESI e SENAI, o Senhor 
Walter Vicioni Gonçalves e o Atual Presidente da 
AES o Senhor Dionísio Pretel.
A mobilização da equipe organizadora foi essen-
cial para congregar funcionários, ex-funcionários, 
familiares e convidados, num clima de muita ale-
gria, descontração e confraternização.
A AES, por meio do projeto Escolas Aniversarian-
tes, esteve presente de forma significativa, cola-
borando com a realização desse evento. Os fun-
cionários dessa escola SENAI, são muito gratos.
Representantes: Sebastião de Lima Filho e Lau-
demir Lazzaretti.

ASSUNTO DIVERSOS
Seguro de automóvel e residência
Conforme divulgado no site da AES (www.aes-
senai.org.br), a partir de 19/11/2014 os seguros 
de automóvel e residência estão sendo efetuados 
pela corretora NOVYTHÁ, que mantém um plan-
tão de atendimento na Sede da AES à Al. Barão 
de Limeira, 539, SP – Capital, das 08h30min às 
17h, de 2ª à 6ª feira – telefone: 11 3337-6515.
Referida corretora dispõe para os associados a 
opção das seguradoras Liberty, Itaú, Porto Segu-
ro e SulAmérica.
O desconto em folha de pagamento, no boleto ou 
débito em conta bancária para o seguro de no-
vos veículos, só será possível por intermédio da 

AES, desde que sejam feitos com a corretora NO-
VYTHÁ, enquanto que os seguros em vigência 
terão ainda, até o seu vencimento a assistência 
da Corretora AON.
Mais informações poderão ser obtidas na Secre-
taria da AES – Telefone: 11 3363-6573.
Interdição de chalés
Por motivo de reforma, está programada a inter-
dição dos chalés de números 01 à 06, no Clu-
be de Campo da AES, previsto para o período de 
02/02/2015 à 30/04/2015.
Tão logo se concretize a referida reforma, serão 
interditados os chalés de números 07 ao 12, pelo 
mesmo motivo.

Projeto Brindar
Pequeno e portátil, o Carregador Power Bank para telefones móveis, máquinas 
fotográficas, smartphones, dentre outros, tem capacidade de até 2.600 mAh de 
armazenamento de energia e oferece carregamento imediato para vários tipos 
de equipamentos de forma rápida, segura e em qualquer lugar. Para carregar o 
seu Power Bank, basta conectar o cabo que o acompanha ao seu carregador de 
tomada ou em seu Notebook/ PC via entrada USB.
Para carregar seu celular, smartphone, tablet, dentre outros, conecte seu apare-
lho na saída USB do carregador portátil e instantaneamente verá que seu apare-
lho já dará início ao carregamento, transferindo a energia do carregador.
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ASSOCIADO ORGÃO ÓBITO DATA PARENTESCO FUMUS

Rogerio Dimas Matos Taveira 6.01 Cynira da C. Coradini Taveira 06/11/2014 Mãe 2.000,00
Luciana Nunes Medeiros Xavier Negrao 4006 Luiz Carlos Xavier 09/11/2014 Pai 2.000,00
Eliana Izilda Todescato 5006 Eliana Izilda Todescato 12/11/2014 - 4.000,00
Antonio de Padua Queiroz Filho 1.18 Rita Maria de Queiroz 23/11/2014 Mãe 2.000,00
Sidnei Corredori 5.68 Luiz França 18/11/2014 Sogro 2.000,00
Marcos Vinicius Galvao 4.01 Adao Ferreira Galvao 25/11/2014 Pai 2.000,00
Donizeti Francisco Santa Lucia Apo. Léa Maria Santa Lúcia 05/12/2014 Mãe 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:

Ana Carolina Egerland
Diagramação

Joaquim Narciso Caldeira Filho
Coordenação

Arlete de Jesus Mendes Dias
Depto. Cultural e Recreativo

Maurício Pereira Dias
Depto. Esportivo - Capital

Célia Reni Fernandes Sanches
Depto. de Aposentados

Reginaldo Dias de Souza
Depto. Esportivo - Interior

Cláudio Colodron
Revisão

Winston Antônio de Souza
Coordenação

CURIOSIDADES
Celular e direção - uma combinação perigosa
Celular e direção são uma mistura tão perigosa 
quanto conduzir um veículo alcoolizado. Falar ao 
telefone ou mandar mensagens distrai o motorista 
e pode aumentar em 400% o risco de acidentes. 
Fazer atividades que exijam retirar as mãos do 
volante, como mexer em um aparelho eletrônico, 
ou que façam pensar sobre outras coisas é ex-
tremamente perigoso. E isso inclui comer, beber, 
procurar algo, ler, etc. 
Pesquisas apontam que 77% dos motoristas ad-
mitiram já ter utilizado o celular ao volante. Ainda 
não há estudos que demonstrem o número de 
acidentes causados por isso, provavelmente em 
razão da dificuldade em comprovar o uso. O cé-
rebro humano não tem uma capacidade ilimitada 
de processamento. Fazer mais de uma atividade 
importante ao mesmo tempo aumenta o risco de 
que uma delas saia mal, pois o tempo de resposta 
diminui. É como abrir vários programas e execu-
tar várias tarefas no computador simultaneamen-

te: chega um momento em que a máquina trava. 
A atenção é a capacidade que temos de acionar 
determinados canais sensoriais em certo momen-
to. Ao atravessarmos uma rua, por exemplo, nos-
so foco é para o local da faixa e o sinal de pedes-
tres, mas, se ouvirmos um grito, vamos olhar para 
onde vem essa informação.
Somos bombardeados por informações 24 horas 
e filtramos o tempo todo os dados que são mais 
importantes. No cérebro, todas as informações e 
os estímulos chegam a uma estação de transmis-
são chamada tálamo, estrutura em forma de bor-
boleta. O lobo frontal determina o que deve ser 
filtrado naquele momento. Depois disso, a infor-
mação mais importante segue para ser processa-
da para o nível de consciência, no córtex cerebral.
Diante do exposto, tenha sempre em mente que 
“prevenir acidentes é dever de todos”.

Fonte: www.globo.com
Colaboração do associado Fausto Marabello

Como se livrar das piores manchas
Mancha de café: passe rapidamente sobre o 
local um cubo de gelo e depois enxugue com 
uma toalha.
Mancha de tinta de caneta: deixar o tecido de 
molho em leite.
Mancha de sangue: colocar imediatamente 
um pouco de água oxigenada sobre a mancha, 
depois de borbulhar retirar a espuma com um 

pano úmido. Repita o procedimento até a água 
oxigenada não criar mais bolhas.
Manchas amarelas nas camisas (em baixo do 
braço): após lavar normalmente a camisa, es-
fregue sabonete em pedra sobre a parte amare-
lada. Molhe um pouco e estenda ao sol por pelo 
menos uma hora. Depois é só lavar normalmen-
te. Se a mancha continuar, coloque a peça em 
água morna e vinagre.

mailto:boletim@aessenai.org.br
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COMUNICADO PDE 20/2014 
(Qualidade de Vida) 
 
 
 
Comunicamos que em 12/01/2015 estarão abertas as reservas para ocupação da Colônia 
de Férias (Itanhaém), para o Período Qualidade de Vida. 
 

Período Qualidade de Vida - Colônia de Férias (Itanhaém) 
Período Diárias Valor por pessoa/período Taxa de participação 

30/01/2015 
a 

04/02/2015 
5 

Associado/Dependente R$ 225,00 
R$ 35,00 

Convidado R$ 450,00 
Dependente 05 a 09 anos R$ 112,50 

R$ 17,50 
Convidado 05 a 09 anos R$ 225,00 
Parentes e afins: Adulto* R$ 292,00 R$ 35,00 
Parentes e afins: 05 a 09 anos* R$ 146,25 R$ 17,50 

*Parentes e afins: Filhos acima de 23 anos, noras, genros e netos. 

Taxa de reserva:  R$ 225,00 
 

 
OBS: Menores de 0 a 4 anos grátis. 
 
Horário de entrada: A partir das 16h do dia 30/01/2014. 
 
Horário de saída: Até as 16h do dia 04/02/2014. 
 
IMPORTANTE 
Os apartamentos de números 101 ao 111 ficarão reservados para os associados e 
dependentes com limitações físicas. Essa condição deverá ser informada no ato da reserva 
e confirmada pelo e-mail (reservas@aessenai.org.br). 
 
Não haverá sorteio para este período, os apartamentos serão disponibilizados em ordem de 
contato, respeitando o limite de 01 (um) apartamento por sócio. 

 
Os interessados poderão solicitar individualmente a reserva na Secretaria da AES - (11) 
3363-6573. Somente serão aceitas reservas para o período integral. A confirmação será 
efetivada mediante o pagamento da taxa de reserva estipulada, impreterivelmente, por meio 
de boleto bancário até o dia 16/01/2015. 
 
 
São Paulo, 12 de Novembro de 2014. 
 

 
 

 

 

Dionisio Pretel 

Presidente da Diretoria Executiva 
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COMUNICADO PDE – 24/2014 
 
 
Inscrição Para Sorteio - Período de 13/02/2015 a 17/02/2015 - Carnaval 
 

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

 

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

Valor do Período Valor da Diária pessoa 
Taxa de Reserva 

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

* Filhos acima de 24 anos, Netos, Noras, Genros e seus Filhos. 
 

Colônia de Férias - Itanhaém 

Valor do Período 
Associado 

Valor da Diária pessoa 
Taxa de Reserva 

* Parentes e Afins Convidados 
R$ 180,00 R$ 58,50 R$ 90,00 R$ 180,00 

* Filhos acima de 24 anos, Noras, Genros e Netos. 
 
 INSCRIÇÃO 05/01/2015 a 14/01/2015 - As inscrições deverão ser realizadas 

preferencialmente pelo site www.aessenai.org.br, no campo área restrita, ou na 
secretaria da AES pelo Tel.(11) 3363-6573. 
 

 SORTEIO 15/01/2015 
 

 DIVULGAÇÃO 16/01/2015 
 

 PAGAMENTO 22/01/2015 - O não pagamento implica no cancelamento 
automático da reserva 
 

 A partir de 27/01/2015, caso existam vagas, a AES fará a reserva para os 

suplentes, obedecida a ordem de sorteio. A informação será feita por e-mail e 

torpedo (mensagem SMS). Neste caso o boleto ficará disponível no site 

www.aessenai.org.br com vencimento para o 1º dia útil a contar da data de 

comunicação. 

 O não pagamento implica no cancelamento automático da reserva e a 
chamada do próximo suplente. 

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

titular paga o período integral mesmo não estando presente. Os convidados e 
seus dependentes pagarão somente o tempo de permanência. 
 
 

São Paulo, 10 de Dezembro 2014. 
 
 
 
 
Dionisío Pretel 
Presidente da Diretoria Executiva 


