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ÓBITO DATA ASSOCIADO ÓRGÃO PARENTESCO

Edilberto Pessa 20/08/2019 Lilian de Lourdes Galante Ravanelli 
Pessa 6.02 sogro

Ana Buzzi Vieira 17/08/2019 Edmur Vieira Apo mãe

Joubert Vidal Molinaro 31/08/2019 Joubert Vidal Molinaro Apo -

Luiz Faloppa 05/09/2019 Celina Araujo Faloppa Apo cônjuge

Dalton Leonis Villas Boas 09/09/2019 Doro!  Livramento Villas Boas Apo cônjuge

Irineu Costalonga 14/09/2019 Irineu Costalonga Apo -

Nilceia de Almeida 23/09/2019 Nilce de Almeida Roseira 1.16 Mãe

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

• DEPTO. APOSENTADOS

• DEPTO. CULTURAL E RECREATIVO

• DEPTO. ESPORTE CAPITAL

Saúde

Outubro Rosa
Os especialistas falam em prevenção e cuidados para que os números não cresçam. A prevenção se dá não 
apenas com a alimentação e exames preven! vos como também cuidados com o estado emocional e os 
sen! mentos. A doença quando encontra um corpo debilitado, com baixa autoes! ma, imunidade baixa e má 
alimentação, é um campo fér! l para se instalar.
Controle do peso corporal, evitando a obesidade, alimentação saudável, prá! ca de  exercícios " sicos e 

controle do consumo de bebidas alcoólicas são recomendações básicas para prevenir o câncer de mama. A amamentação 
também é considerada um fator protetor. A terapia de reposição hormonal (TRH), quando estritamente indicada, deve 
ser feita sob rigoroso controle médico e pelo mínimo de tempo necessário. Faça o melhor por você e pelo seu corpo, 
considere a importância de ele estar saudável para viver muitos anos com alegria. Tire um tempo para você. Equilibre seus 
horários e siga em frente, buscando qualidade de vida e cuidando da sua vida espiritual.

h# ps://1075fm.com.br/site/ar! gos/outubro-rosa

Poderão se inscrever como candidatos para integrar o Corpo de 
Administração de acordo o § 1º do ar! go 72 do Estatuto Social, os 
associados a! vos, que na data da eleição tenham mais de 1 (um) ano 
de fi liação no quadro social da AES, e os associados aposentados, sem 
débito de pagamento de mensalidades e outras obrigações. 
As inscrições a serem realizadas mediante requerimento serão recebidas 

pela Junta Eleitoral, na sede da Associação dos Empregados do SENAI  AES, até às 16 

horas do dia 18/10/2019. 
Enviar para bole! m.aessenai.org.br uma foto 3x4 digitalizada que será u! lizada, no site, 
para divulgação dos inscritos.
Lembrando que o requerimento de inscrição de candidato esta no site www.aessenai.org.br

ELEIÇÕES DA AES ANO 2019

h# ps://1075fm.com.br/site/ar! gos/outubro-rosa

Empregos bizarros da an� ga história da humanidade
Se você tem estado infeliz com seu trabalho no escritório ou na indústria, conheça esses empregos bizarros que já 
exis! ram na história da humanidade. 
Planejador de Orgia Romana - As pessoas na Roma An! ga levavam suas orgias muito a sério, e o planejador era 
responsável por organizar as fes! nhas para os ricos e poderosos, incluindo a comida, a lista de convidados, e outros 
pequenos detalhes. O mais famoso planejador de orgias foi Gaius Petronius.
Barbeiro-Cirurgião - Realizava todo ! po de serviço até o fi nal de 1500. Ele aparava o cabelo, removia piolhos, arrancava 
dentes, entre outras a! vidades.
Esvaziador de Penicos - Antes de o banheiro moderno exis! r, havia uma profi ssão bastante ingrata. A pessoa ! nha que 
ajudar o rei a usar o banheiro em suas necessidades. O trabalhador fi cava à disposição para esvaziar os penicos.
Arrumador de pinos do boliche - Antes de os arrumadores mecânicos serem instalados em pistas de boliche, as pessoas 
rearmavam os pinos manualmente. Muitas pistas de boliche contratavam adolescentes para fazer o trabalho. 
Leitor - Os operários de fábricas que realizavam tarefas monótonas sentavam-se e escutavam o leitor enquanto 
trabalhavam. O leitor fi cava bem acima dos trabalhadores e lia as no% cias diárias e também um pouco de literatura para 
entreter os funcionários ao longo do dia.
Provador do rei - O provador de comida e bebida da realeza ! nha a missão de garan! r aos reis que os alimentos não 
estavam envenenados.
Espantador de cachorros -  A tarefa desse profi ssional era expulsar os cães abandonados das igrejas durante a era elisabetana. 
Ocasionalmente, eles também eram responsáveis pela remoção de crianças indisciplinadas dos cultos de adoração.
Transportador de carruagens - Os transportadores de carruagens ornamentadas  levavam os ricos e famosos da China 
An! ga, Índia e Europa. Em equipes de dois ou quatro, estes trabalhadores faziam o papel dos cavalos da carruagem.

Curiosidades
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Departamento Aposentados

Nos dias 18 de agosto e 01 de setembro realizamos as 
etapas regionais do 3° VÔLEI MISTO 4x4 do interior, 
ambas nos núcleos de lazer da AES. No Clube de Campo 
em Jundiaí es� veram presentes 12 Escolas distribuídas 
em 7 � mes com um público de 248 pessoas. No Clube 
Náu� co em Boracéia contamos com a presença 13 
Escolas distribuídas em 8 � mes com um público de 
255 pessoas. Domingos maravilhosos, brincadeiras 
an� gas como escorregar com papelão (contribuição 
da representante do CFP 5.63 - Luciane) em Jundiaí e 
marchinhas de carnaval para encerrar o úl� mo evento 
em Boraceia. Por isso, agradecemos aos gerentes 
e suas equipes que não mediram esforços em nos 
receber bem. Aos representantes pelo trabalho árduo 
e voluntário de mobilizarem os associados em suas 
unidades.

Departamento Esporte - Interior

Departamento Esporte - Capital

III Fes! val da Tainha
No úl� mo dia 31 de agosto, cerca de 180 pessoas, entre 
sócios  e seus convidados, par� ciparam do Terceiro 
Fes� val da Tainha, organizado pelo Departamento 
Cultural e Recrea� vo  realizado na Colônia de Férias de 
Itanhaém.
O dia estava com ares primaveris, embora ainda 
es� véssemos no Inverno. O cardápio estava farto e, 
além da tainha grelhada,  diversos pratos ! picos da 
beira-mar, deliciosas saladas e outras guarnições.
A animação fi cou por conta de Patrícia Mendes, 
excelente cantora da cidade que, juntamente com sua 
ó� ma banda, recheou o evento com as mais diversas 
canções nacionais e internacionais. Foi tão bom que 
a maioria dos presentes acabou na pista de dança, 
colocando em dia seus passos e remelexos.
O esperado sorteio de brindes, oferecidos pela 
Associação, ocorreu durante o evento e contemplou 
diversos sortudos, que demonstraram sua alegria ao 
serem premiados.
O sucesso desse terceiro fes� val é incontestável e só 
foi possível graças ao empenho dos colaboradores 
da Colônia e dos diversos voluntários que costumam 
apoiar o Departamento em suas realizações.
No ano que vem tem mais. Até lá!

Reunião Mensal
Aconteceu no dia 11 de setembro. 
Tivemos a oportunidade de degustar o saboroso 
cafezinho e par� cipar de temá� ca apresentada pela 
colega Malú. Fizemos uma viagem no tempo onde além 
de exercitar a memória, pudemos cur� r a saudade 
marcada para cada um por acessórios úteis e pitorescos. 
Es� veram presentes nossos colegas da Administração 
da AES:  Hamilton, Daniele e Beth que � raram dúvidas 
dos presentes e par� ciparam das a� vidades juntamente 
com os aposentados. 

Departamento Cultural e Recrea! vo

27° FARAES 2019 e 2º Vôlei Misto - Etapa Regional
Mais uma vez, em nome do Departamento Espor� vo 
da Capital, agradecemos à família AES pela presença 
na etapa regional do 27° FARAES e 2º Vôlei Misto, 
realizado no úl� mo dia 25/08/2019 no Clube de Campo 
em Jundiaí. 
O evento contou com a presença de 180 pessoas entre 
associados a� vos, aposentados, ex-funcionários e 
organização. Antes do inicio das disputas, foi servido 
um delicioso café da manhã aos par� cipantes. Como 
já era esperado, o Vôlei cresceu, � vemos 7 equipes 
inscritas, que par� ciparam com muito entusiasmo e 
disposição. As classifi cadas para a fi nal nos dias  09 e 
10/11/2019, na Colônia de Férias foram: 
• CFP 1.01, CFP 1.20, CFP 1.36 e CFP1.44. 
Os fi nalistas do FARAES par� ciparam da fi nal na Colônia 
de Férias no dia 28/09. Os resultados serão publicados 
no próximo Bole� m.

12 DE OUTUBRO

Homenagem aos nossos pequenos 
Já fui sonho, projeto, feto... Hoje sou como o raiar de 
um novo dia, o brotar de uma semente. O desabrochar 
de uma fl or. Sou como uma doce melodia com autor 
e par� tura. Só preciso que me "toquem" com ternura 
para que eu possa ser gente. Do bem, quero ser sempre 
contexto; não nasci para ser avesso. Sou portador de 
sol, trago luz, alegria e esperança. Afi nal, sou criança 
Imagem e semelhança de Jesus!
Feliz Dia das Crianças para nossos pequenos e para 
todos aqueles que apesar de adultos, não perderam 
a essência, a beleza, a pureza e a esperança que toda 
criança naturalmente tem.

www.pensador.com

Próxima Reunião: Dia 09 de outubro às 9h30.  
Não perca! Venha par� cipar da reunião mensal dos 
Aposentados e  degustar um saboroso cafezinho 
SENAI 1.11 – Rua Teixeira de Melo, 106 – Tatuapé.

Clube de Campo, Jundiaí
A tradicional festa será no dia 20 de outubro a par� r das 
11h, no quioscão. A  animação será por conta da Equipe 
UP do Tio Nescau, certeza de horas muito alegres. As 
crianças poderão se diver� r à vontade nos brinquedos 
infl áveis e ofi cina de pipas.
Deliciosos espe� nhos, pastéis, massas, doces, bebidas 
serão comercializados no local. 
Haverá sorteio de brindes.
Ingresso: 1kg de alimento não perecível.
Par� cipem!!!!!!

Clube Náu! co, Boracéia
Será no dia 26 de outubro a par� r das 12 h. Estamos 
programando várias a� vidades para alegrarmos os 
par� cipantes.
Comes e bebes serão vendidos no local pelos 
voluntários da Associação de Combate ao Câncer de 
Boracéia. 
Haverá sorteio de brindes.
Ingresso: 1kg de alimento não perecível.
Estaremos lá aguardando por vocês!!!

Final Society 2019
Aconteceu no úl� mo dia 22/09, a grande fi nal do 23° 
Fes� val de Futebol Society. O evento foi realizado no 
Clube de Campo, contando com a presença de 97 
pessoas, entre associados, dependentes, convidados 
e organização. Apesar de o dia amanhecer friozinho, 
não foi sufi ciente para esfriar o ânimo da galera. Antes 
do início das disputas foi servido um café da manhã 
para os atletas e familiares. Após as par� das, houve 
as premiações e a tradicional confraternização, com 
direito a música ao vivo, onde os convidados puderam 
desfrutar com suas famílias, num clima de harmonia e 
animação. 

Agradecemos o apoio da Diretoria Execu� va e o 
empenho da equipe de esportes da capital, fator 
determinante para o sucesso do evento. Agradecemos o 
apoio do Sr. Danilo, gerente do Clube, que nos forneceu 
toda a estrutura para a realização do evento.  Aos 
colaboradores Michel e Diogo Maciel, que elaboraram 
e coordenaram as par� das.

Classifi cação fi nal

Campeão E.C Retalho - Brás CFP 1.07 

Vice Campeão Leopoldina - Vila. Leopoldina CFP 1.06 

3º Colocado Locomo� va Mauaense - Mauá CFP 1.64 

4º Colocado Bola Quadrada - S.C do Sul CFP 1.23 

Ar! lheiro - Gutenberg -1.06

Goleiro menos vazado - Carlos Falconi - 1.07

Destaques: 

• Rodrigo Lobo - 1.07
• Aldemar - 1.06
• Franklin -  1.64
• Cris� ano - 1.23
Troféu Fair Play - Douglas Mazza - 1.23

3° Vôlei Misto
Classifi cados para a etapa fi nal dia 26/10/2019 na 

Colônia de Férias em Itanhaém:

• CFP 6.02 - Escola SENAI Ribeirão Preto
• CFP 5.01 - Escola SENAI Campinas
• CFP 5.63 - Escola SENAI  Mogi Guaçu
• CFP 6.03 - Escola SENAI Araraquara
Próximos eventos espor! vos do interior:

Dia 28 de setembro etapa fi nal do 27° FARAES na 
Colônia de Férias em Itanhaém
Dia10 de novembro etapa fi nal do 23° Futebol SOCIETY, 
no Clube de Campo Jundiaí.

Ser Professor
Ser professor, no verdadeiro 
sen� do da profi ssão, é ajudar 
a formar cidadãos de bem.  
Conhecer a in� midade do 
aluno e procurar extrair o que 
tem de melhor em seu interior, 
ajudando-o a reformular o que 
tenha que ser repensado. 

Estar sempre em busca do próprio aperfeiçoamento 
para melhor servir. 
Ser professor é muito mais do que passar teorias e 
conceitos. É edifi car pelo próprio exemplo.  Romper 
com os modelos ultrapassados de incu� r na cabeça do 
educando fórmulas prontas. Incen� var a cria� vidade, 
permi� ndo o surgimento de mentes mais preparadas 
para a construção de um mundo novo, onde não haja 
lugar para o preconceito, para a hipocrisia, nem para a 
subjugação dos mais fracos. 
O nobre professor é abençoado maestro que consegue 
re� rar dessa harpa viva que é o coração da criança, a 
mais sublime musicalidade. 
Sabe dedilhar nas cordas mais su� s da alma juvenil, 
a canção do dever e da jus� ça. Consegue despertar 
nas almas que lhe ouvem os sábios conselhos, a mais 
harmoniosa melodia da esperança, da fé e do amor 
sem limites. 
Homenagem da AES a todos os professores.

Texto: Marcelle Souza h& ps://escoladainteligencia.com.br/

Dia do Professor


