
Remetente
Al.Barão de Limeira, 539 - Santa Cecília - CEP 01202-001 - São Paulo - SP - Tel. 11 3367 9900 / site www.aessenai.org.br   

DESTINATÁRIO:

04 Boletim Informativo

Página 02 Página 03 Página 04

Ano 12Edição 147

Bole� m Informa� vo

NOVEMBRO - 2018

• INFORMAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA

• É BOM SABER

• INSCRIÇÃO PARA FÉRIAS DE VERAO

• ÓBITOS

• DEPTO. ESPORTE INTERIOR

• ASSUNTOS DIVERSOS

• SAÚDE

                                COLABORARAM NESTA EDIÇÃO:

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

Lucio Mario Alves de Oliveira
Dep. Esporte Capital

Célia Reni Fernandes Sanches
Depto. de Aposentados

Jaime Soler Niubo
Revisão

Claudia Celes� no Lucio
Diagramação

Teresinha Tesser Niubo
Coordenação

Haroldo José Torque!  
Dep. Esporte Interior

Winston Antônio de Souza
Coordenação

Dionísio Pretel

Presidente da Diretoria Executiva

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

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).

ÓBITO DATA ASSOCIADO ORGÃO PARENTESCO

Paulo Ailton Barbosa de Almeida Cintra 08/08/2018 Paulo Ailton Barbosa de Almeida Cintra Apo -

Edite Costa Ribeiro 18/09/2018 Valdomiro Gomes Ribeiro Apo conjuge

Paulo Wesley de Oliveira 07/09/2018 Paulo Wesley de Oliveira Apo -

Maria Luiza Pigoli Bonadio 02/10/2018 Reinaldo de Souza Genovez 7.01 sogra

Maria Valderes Maltempi Babenko 19/09/2018 Alexander Babenko Apo conjuge

Lucia Ambrosio da Silva 01/10/2018 Aparecida Ba� sta da Silva Ex-func. mãe

João Gelezoglo 13/10/2018 João Gelezoglo Apo -

Valdir Vieira Peixoto 17/10/2018 Vagner Assumpção Peixoto 1.22 Pai

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

• DEPTO. APOSENTADOS

• DEPTO. CULTURAL E RECREATIVO

•  DEPTO. ESPORTE CAPITAL

INFORMAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA

www.minhavida.com.br/saude 

PRÓSTATA - Uma glândula emblemá! ca, que nos jovens tem o papel triunfal de alimentar e 
manter vivos os espermatozoides e, com isto, perpetuar a espécie. Mas que no homem maduro é 
responsável por um tormento de consequências nega! vas para a qualidade e quan! dade de vida 
de seus portadores: o câncer da próstata. Mal que surge em cerca de 10% dos homens com 50 
anos, 30% daqueles com 70 anos e 100% dos que chegarem aos 100 anos de idade.
A campanha Novembro Azul   tem como obje! vo sensibilizar que todo homem, acima de 50 anos, 
precisa fazer o exame de toque, pois é a par! r dessa idade que a incidência aumenta. Antes disso, 
o exame pode ser recomendado pelo médico para pessoas sintomá! cas ou pessoas de alto risco 
para a doença, como obesidade e parentes de primeiro grau com o diagnós! co da doença. 
O exame de toque não é a única maneira de diagnos! car o câncer de próstata. O toque é parte 
importante, porém pode ser falho.  A inves! gação correta é feita com uma história clínica 
completa: dosagem de PSA, toque retal e ultrassom de próstata. "Esses exames conferem 95% de 
chance de um diagnós! co. 

Colônia de Férias:
• O Museu teve seus itens reorganizados, seguindo 

ordem cronológica;
• Feita a manutenção preven! va de todos os televisores 

por causa da maresia;
• O gerente está providenciando a colocação de cor! nas 

nas áreas de chuveiro nos apartamentos para PCD 
(Pessoas Com Defi ciência);

• Visando a melhoria do Wi-fi , foram feitos reparos e 
revisões;

• Foram contratados recreadores para realizarem 
atrações especiais no Dia das Crianças: Chegada do 
Capitão América, Homem Aranha, Viúva negra. Houve 
também: pipoca, algodão doce, mesa de guloseimas, 
etc.- Pintura facial, ofi cina de balões, piscina de bolinas 
e pula-pula;

• Para dar suporte e melhorias nos sistemas de informá! ca 
u! lizados na AES, foi contratada a empresa Codecycle.

NOVEMBRO AZUL

É SEMPRE BOM SABER...

Estatuto Social AES
Segundo o Estatuto Social da AES (Art.11) aprovado 
em 07/11/2014, são direitos dos associados a! vos e 
aposentados:
• Par! cipar e votar em Assembleia Geral; 
• Par! cipar, como ouvinte, de qualquer reunião do 

Corpo de Administração;
• Votar e ser votado nas eleições do Corpo de 

Administração;
• Convocar a Assembleia Geral, com o apoio expresso 

e por escrito de, no mínimo, um quinto dos 
associados;

• Propor a admissão de novos associados;
• U! lizar as instalações e os bene$ cios man! dos pela 

Associação;
• Sugerir à Diretoria Execu! va, por escrito, medidas 

de interesse associa! vo.
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Departamento Esporte - Capital

Departamento Esporte - Interior

Departamento Cultural e Recrea! vo

Departamento Aposentados

Nossa próxima Reunião será realizada no dia 
14/11  das  9h30  às 11h30,  na Escola SENAI 
“Orlando Laviero Ferraiuolo - Rua Teixeira de 
Melo, 106 Tatuapé - São Paulo.  
Esperamos por vocês!

Criança Feliz
O Departamento Cultural da AES realizou, no domingo, 
21 de outubro, sua Festa Anual das Crianças. Foi lá no 
Clube de Campo, em Jundiaí.
O dia estava ensolarado e fazia bastante calor. Ao todo, 
603 pessoas estavam presentes, das quais 157 eram 
crianças, mo! vo maior da realização. Ao chegar ao 
clube, elas foram contempladas com sacolinhas repletas 
de guloseimas. Passaram o tempo todo envolvidas nas 
a! vidades e brincadeiras magistralmente conduzidas 
pelo Tio Nescau e sua equipe, contratados especialmente 
para o evento. Além disso, havia brinquedos montados 
pela Catavento: futebol de sabão, cama elás! ca, 
castelinho com escorregador, tobogã e radical slide com 
piscina. No fi nal do dia, realizou-se o tradicional sorteio 

de brinquedos, contemplando 60 crianças. Dentre os 

brinquedos sorteados, alguns foram ofertados pela 

Novythá, tradicional parceira da AES: quatro bicicletas, 

5 bonecas Barbie, 7 super-heróis, 3 mochilas, maletas 

de viagem, camisetas. Os demais brinquedos foram 

adquiridos pela AES. Os comes e bebes foram oferecidos 

em algumas barracas, coordenadas pela AMAS da Vila 

Formosa, Mãos Unidas de Santo André e pelo Franco – 

can! neiro do clube. Para a entrada no clube foi cobrado, 

como ingresso, um quilo de alimento não perecível. No 

fi nal, foram arrecadados 527 quilogramas, repar! dos 

entre as ins! tuições benefi centes AMAS e Mãos Unidas.

O sucesso ob! do só foi possível graças à colaboração 

dos incansáveis voluntários sempre presentes aos 

eventos, dando suporte à organização, portaria, fotos, 

Reunião Mensal dia 10 de outubro de 2018
Nosso colega Miguel Sorolla Neto desenvolveu o tema “A 

Roda da Vida”, conteúdo do livro de sua autoria que fez 

uma refl exão sobre como atuamos frente às situações 

com as quais nos deparamos no dia-a-dia e quanto 

essa forma de enfrentamento oferece obstáculos ou 

possibilidades. Foi importante para a autoavaliação de 

cada um e condição de obter depoimentos do Autor 

bem como de outros colegas.

Aproveitamos para homenagear nossos mestres com 

mensagem e brinde aos presentes.

Agradecemos ao Miguel Sorolla e aos demais 

presentes por terem ilustrado nossa reunião com suas 

experiências.

Dica Cultural: 

Grá! s: Avenida Paulista recebe Casa Transformers com 

brincadeiras e presença AO VIVO de Bumblebee

03/11 a 04/11 - Publicado em 23/10/18

A principal avenida da cidade recebe um passeio irado para a 

criançada que ama carros! A Hasbro promove nos dias 3 e 4 

de novembro a Casa Transformers, um espaço com a! vidades 

como máquinas de dança, fl iperama, dioramas com cenas do 

fi lme e brinquedoteca. E o personagem Bumblebee vai estar 

lá AO VIVO para a alegria dos fãs. A entrada é gratuita.

Passeio: Casa Transformers - Recomendado: Todas as idades

Quando: de 03/11 a 04/11 - Horários: 9h às 18h

Preços: Gratuito

Onde: Casa Transformers – Paulista – Avenida Paulista, 1811, 

Bela Vista - São Paulo 

                  ==================================

“PinaFamília”: uma viagem diver! da pelo acervo da 

Pinacoteca que prova que ir ao museu é muuuuito legal.

Se você acha que ir ao museu é um passeio chato, é porque 

nunca foi no “PinaFamília“, um programa da Pinacoteca de 

São Paulo para receber bem famílias com crianças e que 

conduz a uma viagem diver! da pelo acervo da Pinacoteca. 

O programa é gratuito (oba!!) e acontece todo segundo 

domingo do mês. 

Passeio: PinaFamília na Pinacoteca de São Paulo

Recomendado: de 0 a 12 anos 

Quando: em 11/11, 09/12 - Horários: das 11h às 15h

Preços: Gratuito

Onde: Pinacoteca – Praça da Luz, 02, Bom Re! ro - São Paulo 

Informações: 11 3324-1000 

Final do 26° FARAES  
Nos dias 28 e 29 de setembro realizamos a etapa fi nal 

do 26° FARAES Capital e Interior, na Colônia de Férias 

em Itanhaém, com a par! cipação de 140 pessoas, 

comprovando ser o evento mais democrá! co do 

Departamento de Esportes. Tínhamos associados a! vos, 

aposentados, ex-funcionários e dependentes. Iniciamos 

os jogos logo após o café da manhã, pois com um sol 

maravilhoso "deu praia". As famílias aproveitaram para 

cur! rem um dia radiante e esqueceram de torcer pelos 

"atletas".  A noite ! vemos um delicioso churrasco em 

um clima muito agradável no deck da piscina. E nas 

confortáveis instalações do auditório realizamos as 

premiações anunciadas pelo MC Diogo. Em seguida, 

um maravilhoso show com a dupla Camila e Denilson 

que agitou a galera. Por isso, queremos agradecer ao 

apoio de toda a equipe da Colônia de Férias  e aos 

membros da equipe de esportes capital e interior. E 

para encerrarmos com chave de ouro, durante todo 

evento os par! cipantes se sensibilizaram com a 3ª 

campanha de doação de brinquedos para o Dia das 

Crianças. A ação foi promovida pelo Departamento de 

Esportes com apoio da Diretoria Execu! va. Foi muito 

emocionante a doação de 189 brinquedos ao orfanato 

em Itanhaém, com o apoio do Jera, gerente da colônia.

Ficamos muito emocionados por um fi nal de semana 

cheio confraternizações e solidariedade ao próximo. 

Parabéns a todos os par! cipantes.

www.wecareon.com

Aconteceu no dia 23/09/2018, a grande fi nal do 22º 

Fes! val de Futebol Society de 2018 - Capital. 

O evento foi realizado no Clube de Campo da AES, em 

Jundiaí, contando com a presença de 145 pessoas, 

entre associados, dependentes, convidados e 

organização. Foram disponibilizadas 22 acomodações, 

divididas entre as equipes fi nalistas, possibilitando 

aos contemplados um fi nal de semana de lazer e 

descontração ao lado de seus familiares. 

O domingo amanheceu ensolarado, favorecendo o 

sucesso de nossa festa. Antes do início das disputas, foi 

servido um café da manhã para os atletas e familiares. 

Após as par! das, ! vemos as premiações e o tradicional 

churrasco de confraternização, com direito a música ao 

vivo, onde os convidados puderam se confraternizar, 

num clima de harmonia e animação. Agradecemos ao 

apoio da Diretoria Execu! va e ao empenho da equipe de 

esportes da capital, fator determinante para o sucesso 

do evento. Agradecemos também à colaboração do 

Sr. Paulo, gerente do Clube, que nos forneceu toda a 

estrutura para a realização do evento.

Tranca:

1º Lugar: Cleomar F. Nogueira e Fabio S. Dantas - CFP-1.20

2º Lugar: Wanderley S. Carrasco e Joe de Campos - CFP-5.12

3º Lugar: Joanilson P. Lozigia e Joanilson F. Lozigia - CFP-7.90

4º Lugar: Odair F. Hernandes e Elis A. Hernandes - CFP-1.64

Damas:

1º Lugar: Walter Serafi m dos Santos - CFP-1.15

2º Lugar: Gabriel de Souza Moreira - CFP-1.22

3º Lugar: Silvio Sergio Barbosa - CFP-9.01

4º Lugar: Wagner Ap. Lacava Junior - CFP-5.07

Dominó:

1º Lugar: Francisco C. Abatepaulo e Pedro A. de Lira - CFP-1.20

2º Lugar: Raimundo da C. Filho e José C. Scaque&  - CFP-9.27

3º Lugar: Leodil Teixeira e Malaquias Nery - CFP-1.44/1.20

4º Lugar: Danilo de J. Oliveira e Francisco F. de O. Filho - CFP-4.02

Truco:
1º Lugar: Valdir J. Espíndola e Wallece H. Teixeira - CFP-1.44

2º Lugar: Valdir S. Dantas e Flavio H. da Silva - CFP-1.24/1.18

3º Lugar: Carlos A. Cavagnon e Fernando R. dos Santos - CFP-6.02

4º Lugar: Claudiomiro da Silva e Sandro Cherubim - CFP-6.62

Classifi cação Final

Ser tolerante ajuda a ter mais Saúde Mental
Ser tolerante implica aceitar que todo 

o indivíduo tem a livre escolha das suas 

convicções.  E que o outro tem o direito 

de desfrutar da mesma liberdade. 

Se pensarmos que a intolerância na 

sociedade impede a paz e favorece 

a guerra, percebemos que é urgente promovê-la na 

sociedade. A melhor forma de se treinar a tolerância 

consiste em pensar antes de desenvolver qualquer 

a! tude impulsiva. Exercitar a tolerância permite-nos 

ver as situações numa outra perspec! va, evitando 

que nos precipitemos diante de situações de forma 

irrefl e! da. Há que desenvolver a capacidade de nos 

colocarmos no lugar do outro, procurando assim 

compreender e aceitar as diferenças em relação ao 

outro. Respeitar o espaço do outro, aceitar a diferença 

de ideias de cada um e u! lizar a inteligência emocional 

a favor da comunicação, são formas de aplicar a 

tolerância no nosso dia-a-dia. Ser tolerante traz 

inúmeras vantagens, a curto e a longo prazo. Algumas 

delas estão relacionadas com o aperfeiçoamento na 

expressão das suas ideias, ao apresentá-las a alguém 

que nem sempre pensa da mesma forma. A tolerância 

está também associada a um maior respeito, uma das 

virtudes que nos torna melhores pessoas. Por úl! mo, 

mas não menos importante, ao tolerarmos mais os 

erros, numa a! tude de aprendizagem constante, nossa 

e do outro, viveremos mais tranquilos e o! mistas, o que 

se traduz em mais saúde mental e ' sica! Aceitar que 

todos somos diferentes é compreender que estamos 

con! nuamente em aprendizagem. “Tolerância é dar 

aos outros seres humanos todos os direitos que você 

exige para si mesmo”.

Ficar em contato com a natureza faz com que as 

pessoas se sintam mais vivas. A sensação de aumento 

da vitalidade está além dos efeitos energizantes 

da a! vidade ' sica e de interação social, que são 

frequentemente associados com os passeios ao ar 

livre. "A natureza é combus* vel para a alma," afi rma 

Richard Ryan, professor de psicologia da Universidade 

de Rochester, nos Estados Unidos. "Na maioria das 

vezes, quando nos sen! mos esgotados procuramos por 

uma xícara de café, mas as pesquisas sugerem que uma 

forma melhor de se manter energizado é conectar-se 

com a natureza." Os resultados, acrescenta Ryan, são 

importantes tanto para a saúde ' sica quanto para a 

saúde mental. "As pesquisas mostram que pessoas com 

um maior senso de vitalidade não apenas têm mais 

energia para as coisas que querem fazer, como também 

são mais resistentes a doenças ' sicas. Um dos caminhos 

para uma saúde melhor pode ser passar mais tempo em 

ambientes naturais," diz ele. 

Saúde

www.diariodasaude.com.br

etc. Agradecemos também ao Leandro Sanchez pela 

confecção das pipas doadas para as crianças, ao 

gerente e equipe do Clube. Agora, resta-nos esperar 

pelo próximo ano, quando estaremos novamente 

homenageando nossas amadas crianças.

Assuntos Diversos
Campeão CFP 1.36 - Barueri- O Retorno

Vice-Campeão CFP 1.07 - E.C Retalho - Brás

3º Lugar CFP 1.16 - Leões Indomáveis - SBC

4º Lugar CFP 1.19 - Osasco-Persistência

Classifi cação Final:

Ar! lheiro: Jair -1.36 

Goleiro menos vazado: Carlos Falconi - 1.07

Destaques:  

Fabrício - 1.07     |  William - 1.16, 

Weberson - 1.19 |  Raphael - 1.36. 

Troféu Fair Play: Josivaldo - 1.07


