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                                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

Maria Socorro Ferreira Geraldo 21/03/2019 Antonio Ba� sta Geraldo Apo. conjuge

José de Oliveira 08/04/2019 Jose Gil Oliveira 1.09 Pai

Ariovaldo Gonçalves 13/04/2019 Max de Freitas Calil 1.43 sogro

ERRATA:  Lourdes Pereira Constan! no 20/01/2019 José Constan� no 1.12 mãe

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

• DEPTO. APOSENTADOS

• DEPTO. CULTURAL E RECREATIVO

Às vezes,  parece que ninguém nota os esforços diários de uma batalha materna. Ninguém 

nota as madrugadas insones, os choros con! dos, os banhos não tomados, o almoço quente e 

saboroso que se transformou em um pão com manteiga e um café gelado. Ninguém nota quando 

a mãe está trabalhando no limite da exaustão. Seja limpando, educando ou emprestando um 

imenso pedaço de si para manter aquele pequeno em perfeitas condições. Por trás de um fi lho 

feliz, existe uma mãe com um coque no cabelo, roupa amassada e... cansada. Por trás de um 

fi lho feliz, existe um trabalho pesado que ninguém (ou quase ninguém) ousa se importar. 

A maternidade é uma profunda, dolorosa e imensa doação de si mesmo. A maternidade é uma jornada para 

valentes, lugar de gente corajosa que se aventura na batalha de criar um ser humano independente: dando 

limites, emprestando as suas noites de sono, mul! plicando as forças e amando-os para sempre, mesmo quando 

eles nos levam a loucura.  A maternidade é essa insana e profunda doação do nosso próprio coração. E mesmo 

quando ninguém nota, lá está ela - a mãe, doando o seu corpo, mul! plicando o seu amor, dividindo os seus 

sorrisos e vivendo na mais completa e feliz exaustão. Porque toda mãe sabe que a melhor recompensa, para 

tanto cansaço, já está em suas mãos!  Eu estou cansada, acredite! Mas jamais cansada de ser mãe. Jamais! 

Homenagem da AES a todas as mães.
 Ananda Urias. Meu coração fora do peito. h$ ps://brasil.babycenter.com

MÃE CANSADA!

Adaptado do Livro Arroz de Palma de Francisco Azevedo

Outras, meio amargas. Outras apimentadíssimas. Há 
também as que não têm gosto de nada, seria assim um 
! po de Família Dieta, que você suporta só para manter 
a linha. Seja como for, família é prato que deve ser 
servido sempre quente, quen% ssimo. Uma família fria é 
insuportável, impossível de se engolir. Enfi m, receita de 
família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo 
aos poucos, improvisando e transmi! ndo o que sabe no 
dia a dia. Família é prato que você tem que experimentar 
e comer.  Aproveite ao máximo. Família é prato que, 
quando se acaba, nunca mais se repete. Família: Feliz 
quem tem e sabe cur! r, aproveitar e valorizar… Família 
é projeto de Deus… Então… Amem-se, Perdoem-se, 
Aceitem-se, Tolerem-se e vivam como se hoje fosse o 
úl! mo dia que vocês vão estar com a sua família…

Curiosidade

Curiosidades sobre o youtube
A expressão YouTube vem da junção das 
palavras em inglês You (Você) e Tube 
(Tubo) e é usada no sen! do de televisão  
algo como “você televisiona” ou “você 

transmite”. Até hoje, o YouTube teve o equivalente a 140 
visualizações para cada pessoa no planeta.
• Recebe mais de 2 bilhões de espectadores por dia e 

está disponível em 61 idiomas.
• Mais de 6 bilhões de horas de vídeo são assis! das 

ao mês.
• Você precisaria, no mínimo, viver 2 000 anos para 

assis! r a todos os vídeos.
• Uma hora e 40 minutos de vídeo é enviada ao 

YouTube por segundo, ou seja, 100 horas de vídeo 
são carregadas a cada minuto.

•  Mais de 1 bilhão de usuários únicos acessam o 
YouTube todos os meses.

• 500 anos de vídeo do YouTube são assis! dos todos 
os dias no Facebook e mais de 700 vídeos   são 
compar! lhados no Twi$ er a cada minuto. 

www.maiscuriosidade.com.br

Alongamento traz muitos bene# cios
Alongar-se com frequência melhora a 
circulação do sangue, amplia a mobilidade 
das ar! culações, fortalece ligamentos e 
tendões e auxilia no equilíbrio corporal, 
importante para o envelhecimento 
saudável. Por isso é indicado para pessoas 

de todas as faixas etárias e não apenas para quem pra! ca 
a! vidade & sica. A prá! ca pode ser feita diariamente nos 
intervalos do trabalho, durante os afazeres domés! cos e 
nos momentos de lazer. Melhora também a coordenação 
motora, o equilíbrio, a fl exibilidade, o condicionamento 
e o bem-estar dos par! cipantes, visto que os dotou de 
a! tudes posi! vas, tornando-os menos susce% veis a dores 
& sicas e a problemas emocionais. Existem vários ! pos de 
alongamento e os mais usuais são o está! co, no qual os 
exercícios são feitos com o corpo em repouso e o dinâmico 
onde ocorre a introdução de pequenos impulsos. O 
alongamento é essencial para quem vai se exercitar, pois 
oferece segurança na prá! ca das a! vidades, melhorando 
a fl exibilidade do corpo e possibilitando movimentos mais 
amplos, além de reduzir o risco de lesões.  

Saúde

Jornal Resumo-Ano 10- Ed.5367

Inscrição de: 13/05 a 20/05/2019

A inscrição para o sorteio deverá ser realizada 

preferencialmente pelo site da AES.

No campo USUÁRIO digite o CPF do associado 

a senha são os quatro primeiros números do 

mesmo CPF. A inscrição também poderá ser 

feita na Secretaria: (11) 3367.9900.



Boletim Informativo Boletim Informativo02 03

Departamento Aposentados

Reunião Mensal - Realizada no dia 10/04/2019
Programação do dia: 
Amizade - importância do inves� mento.
Bate papo amigo com o colega Sergio Antônio Leme 
Dias “Demandas de saúde: Necessidade ou opção?”. 

Apresentação por Laur Scalzare! o de seus trabalhos 
na Exposição “Releitura” em São Bernardo do Campo.

Departamento Cultural e Recrea" vo

Festa Junina - A tradicional FESTA JUNINA da AES 
será no dia 30 de junho de 2019 a par� r das 11h no 
Clube de Campo. 
Ingresso: 1 kg de alimento não perecível (exceto sal). 
Animação: Equipe UP do Tio Nescau.
Programem-se!!!

Nos dias 13 e 14 do mês de abril aconteceram as 
etapas regionais do 15° Fes� val de Futsal do Interior 
categoria veterano em 4 cidades: Boraceia (Clube 
Náu� co), Itanhaém (Colônia de Férias), Piracicaba 
e Sertãozinho. Es� veram presentes 26 escolas 
distribuídas em 21 � mes, totalizando uma par� cipação 
de 478 pessoas. A etapa fi nal, os “playoff s”, será 
realizada no dia 01/06/19 na Colônia de Férias. Cada 
Time deverá arrecadar 2 cestas básicas e mais 2 do 
Corpo Administra� vo da AES, que somadas, serão 
doadas para uma ins� tuição na cidade de Itanhaém.
Classifi cados para a etapa fi nal:
CFP 3.01 – Taubaté; realizado em Itanhaém
CFP 7.92 – Lençóis Paulista; realizado em Boraceia
CFP 6.61 – Sertãozinho; realizado em Sertãozinho 
CFP 4.02 - Sorocaba; realizado em Piracicaba

Departamento Esporte - Interior

Atenção - Próxima Reunião
Será no dia 15 de maio de 2019 
Das 9h30min às 11h30min
Na Escola SENAI “Orlando Laviero Ferraiuolo” Rua 
Teixeira de Melo, 106 – Tatuapé/S P. 
Aguardamos vocês!

Colônia de Férias
• A Colônia é dirigida por um responsável (gerente 

Jera) imediatamente subordinado ao Presidente 
da Diretoria Execu� va;

• A entrada no primeiro dia da estada será a par� r 
das 19h e o término às 16h do úl� mo dia do 
período;

• Há a disposição dos usuários um lactário 
des� nado exclusivamente ao preparo de 
mamadeiras e refeições de lactentes; 

• Não é permi� do o uso da geladeira do lactário 
para guardar alimentos ou bebidas de nenhuma 
espécie, exceto leite e os inerentes à dieta dos 
lactentes;

• Há tanques e varais disponíveis  para a lavagem 
e secagem de roupas dos usuários;

• Poderão ser servidas refeições avulsas a 
associados, dependentes e/ou convidados 
desde que seja feita a reserva na Administração 
pelo menos três horas antes do horário previsto 
para o início das refeições;

• Não serão servidos refeições e café da manhã 
nos apartamentos, salvo em casos excepcionais 
por mo� vo de doença.

É sempre bom lembrar... 

Passeio às Cidades De Curi" ba e Morretes
“Fiquei muito feliz pelo fi m de semana maravilhoso 

que passei ao lado de an" gos amigos que me 

recordaram de momentos muito importantes que 

passei durante a minha vida profi ssional. Amigos 

esses que há muito não via. Agradeço à AES e à Ecotur 

por essa oportunidade.  Agradeço pela dedicação e 

carinho que nos dedicaram. Abraços de Durval Graça 

e Amélia”

Este foi o sen� mento do grupo de 52 associados/
convidados,  junto com  a Equipe de 4 guias da Ecotur 
e 2 motoristas. A alegria esteve presente desde o 
início. A viagem, em ônibus de dois andares, que teve 
início no dia 29/03, foi muito diver� da com muitas 

brincadeiras. O hotel bastante  confortável e os 
passeios interessantes. O percurso na Serra do Mar 
Paranaense, no sábado, foi feito a bordo do Trem 
Turís� co com guia local contando-nos a história de 
cada estaçãozinha que passávamos até chegarmos 
a Morretes onde nos deliciamos com o prato 
$ pico do lugar “O Barreado”.  Depois conhecemos 
Paranaguá e retornamos a Curi� ba. No domingo, 
realizamos um city tour conhecendo os principais 
pontos turís� cos da cidade. Finalizamos com um 
almoço em um restaurante italiano do Bairro Santa 
Felicidade e retornamos a São Paulo. A AES agradece 
a par� cipação de todos e nos veremos nos próximos 
eventos. Fotos no site.

E VEM AÍ........

Acantonamento
É uma espécie de acampamento realizado em 
lugares fechados, onde crianças são acompanhadas 
por monitores que garantem a segurança e 
animação. Durante o evento, todos par� cipam 
de a� vidades elaboradas de acordo com a faixa 
etária dos par� cipantes. Além das a� vidades, as 
crianças fazem quatro refeições diárias e seguem 
regras de disciplinas. No acantonamento temá� co 
as a� vidades são relacionadas a um tema principal 
como meio ambiente onde serão desenvolvidos, 
jogos, dinâmicas e ofi cinas voltadas a este assunto. 
Como o acantonamento é restrito às crianças, os pais 
não estarão próximos. Dessa forma, elas poderão 
aprender a cuidar das próprias coisas, a respeitarem 
horários e a assumirem pequenas, mas importantes 
responsabilidades.
Local: Colônia de Férias  
Data: de 10 a 14 de julho de 2019
Par" cipantes: crianças de 06 a 11 anos
Hospedagem: 4 diárias
Alimentação: café da manhã, almoço, lanche da 
tarde e jantar - Monitores presentes 24 horas. Todo 
material será fornecido pelos monitores
Valor: R$ 305,00 por par� cipante 
Inscrições a par� r de 01 de junho/2019 pelo telefone 
da AES: (11) 3367 9900
Vagas limitadas.

Departamento Esporte - Capital

Mais uma vez o Departamento Espor� vo da Capital 
realizou, com muita sa� sfação, no fi nal de semana 
de 29 a 31/03/2019, a grande fi nal do 5º Fes� val 
de Futsal da Capital e Grande São Paulo - Categoria 
Livre, no ginásio de esportes da Colônia de Férias. 
À noite, após a entrega das premiações, mantendo 
a tradição, saboreamos um delicioso jantar, onde 
os presentes puderam se confraternizar e bater um 
papo agradável, ao som de excelente música ao 
vivo, onde a galera pôde dançar e interagir com a 
banda, num clima de muita alegria e descontração. 
Agradecemos à Diretoria Execu" va, à equipe de 

apoio do Departamento de Esportes da Capital,  

ao Jera (Gerente da Colônia e sua equipe) e aos 

representantes das equipes, que se empenharam 

para a" ngirmos o grande sucesso do evento. 
Os confrontos foram defi nidos através de sorteio e 
realizados da seguinte forma com início às 15h30min.
1ª Semi-fi nal - CFP 1.11 - Tijolinho X CFP 1.06 Leopoldina 
Vencedor: CFP 1.06 - Leopoldina
2ª Semi-fi nal - CFP 1.22 - Guaru F. C X CFP 1.16 Leões 
Indomáveis 
Vencedor: CFP 1.22 - Guaru F.C.
Disputa de 3º e 4º lugares
CFP 1.11 - Tijolinho X CFP 1.16 - Leões Indomáveis
Vencedor: CFP 1.11 - Tijolinho
Final - CFP 1.06 - Leopoldina X CFP 1.22 - Guaru F.C.
Vencedor: CFP 1.06 - Leopoldina
Ficando a classifi cação da seguinte forma:
Campeão: CFP 1.06 - Leopoldina
Vice-Campeão: CFP 1.22 - Guaru F.C.
3º lugar: CFP 1.11 - Tijolinho
4º lugar: CFP 1.16 - Leões Indomáveis 
Ar" lheiro: Eduardo - CFP 1.11
Goleiro menos vazado: Severino - CFP 1.06
Destaques: Diego Simões - CFP 1.11, Gutenberg 
San� ago - CFP 1.06, Wesley Tomas 1.22 e             
Guilherme Sanches - CFP 1.16
Troféu Fair Play: Edilson Luiz - CFP 1.22

Regulamento Colônia de Férias

Agradecemos à par� cipação maciça da família AES do 
Interior, Litoral e Vale do Paraíba; aos representantes 
que não mediram esforços para mobilizarem suas 
unidades, em especial aos que sediaram os eventos. 
Aos diretores que apoiam as ações da AES e que 
u� lizam eventos espor� vos para confraternização 
das equipes.  Em especial queremos agradecer as 
unidades do SESI de Piracicaba e Sertãozinho, que 
cederam toda a sua infraestrutura para que a família 
AES desfrutasse de um domingo maravilhoso.
Próximo evento: dia 04/05/19 etapa fi nal do 19° 
Fes� val de Futsal categoria livre, na Colônia de Férias.

Assuntos Diversos

15 de maio – Dia Internacional da Família
“Família é prato di$ cil de preparar “ 

Família é prato di& cil de preparar. 
São muitos ingredientes. Às vezes, dá 
até vontade de desis� r. Preferimos 
o desconforto do estômago vazio. 

Família é prato que emociona. E a gente chora 
mesmo. De alegria, de raiva ou de tristeza.  Atenção 
também com os pesos e as medidas. Uma pitada a 
mais disso ou daquilo e, pronto, é um verdadeiro 
desastre. Família é prato extremamente sensível. 
Tudo tem de ser muito bem pesado, muito bem 
medido. Principalmente na hora que se decide meter 
a colher. Saber meter a colher é verdadeira arte. O 
pior é que ainda tem gente que acredita na receita 
da família perfeita. Bobagem. Tudo ilusão. Família 
é afi nidade, é “à Moda da Casa”. E cada casa gosta 
de preparar a família a seu jeito. Há famílias doces. 


