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ÓBITO DATA ASSOCIADO ORGÃO
PARENTES-

CO

Raphael Coppi 21/08/2017 Gilberto Coppi Apo pai

Olinda Lopes de Aquino 24/08/2017 Edilson Lopes de Aquino 1.03 mãe

Terezinha Pereira Gonçalves 27/08/2017 Valdir Gonçalves Apo mãe

Alceu Lopes Ramos 30/08/2017 Wilson Eduardo Lopes Ramos 6.02 pai

Zelandia Gumiero Galiciano 05/09/2017 Fernando Luis Foglia 5.68 sogra

Aluisio Brilhante de Souza 11/09/2017 Rita de Cássia Bonfi m Evangelista Brilhante 1.18 sogro

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

                                COLABORARAM NESTA EDIÇÃO:

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

Lucio Mario Alves de Oliveira
Dep. Espor! vo 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. Espor! vo 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).

• CURIOSIDADE

• HISTÓRIA AES
• HOMENAGEM AES

• SAÚDE

h" p://assuntandoaformacao.blogspot.com.br

Assuntos Diversos

Coopera� vismo de crédito pode ser uma boa solução 

para nossas fi nanças
O Corpo de Administração da AES reuniu-se no úl! mo dia 25 

de Agosto, na nossa sede, para ouvir uma breve palestra sobre 

Coopera! vismo de Crédito, proferida pelo Senhor Aramis 

Mou! nho Jr., Superintendente da OCESP – Organização da 

Coopera! vas do Estado de São Paulo e do SESCOOP – Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Coopera! vismo no Estado de São 

Paulo, que veio acompanhado dos técnicos César Augusto dos 

Santos, Paula Fracote e Rodrigo Dias. Estavam presentes, da parte 

da associação, membros da Diretoria Execu! va, do Conselho 

Delibera! vo e do Conselho Fiscal. 

Na palestra foram apresentados os aspectos gerais do 

coopera! vismo de crédito, forma de empreendimento que se 

coloca como alterna! va aos bancos em geral.

Embora  a AES não tenha intenção e nem condições de formar  

coopera! va de crédito é interessante informar que uma pessoa 

que se associa a uma coopera! va de crédito, tornando-se um 

cooperado passa a ter algumas vantagens: 

• A pessoa que se associa a uma coopera! va (cooperado) é um 

dos proprietários da empresa, e não um simples cliente;

• As taxas e tarifas dos serviços prestados por uma coopera! va 

costumam ser bem menores que as dos bancos comerciais, 

tanto para a manutenção da conta como para emprés! mos 

e fi nanciamentos;

• Os serviços oferecidos pelas coopera! vas de crédito são os 

mesmos dos bancos, quase que em sua totalidade (contas 

corrente e poupança, cartões de débito e de crédito, 

emprés! mos e fi nanciamentos, etc.);

• Os cooperados recebem, ao fi nal de cada exercício, parte dos 

resultados auferidos pela mesma (trata-se do lucro que, na 

realidade, é chamado de sobra, por questões doutrinárias).

Caso o assunto seja de interesse de associados da AES poderão, 

aderir a um dos grandes sistemas coopera! vos de crédito 

existentes: SICREDI e SICOOB. Os quais poderão ser acessados 

pelos respec! vos sites: www.sicredi.com.br e www.sicoob.com.br

Parabéns, professor!
O bom professor é um profi ssional da Educação 
que, nos termos da atual LDB (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional), “zela pela 
aprendizagem dos alunos”. Ele sabe que sua missão 
profi ssional não se resume a dar aulas. Seu maior 
desafi o está na promoção da autonomia intelectual 

dos alunos, que garante a pron! dão para a aprendizagem 
permanente. O bom professor, como disse um garo! nho 
de seis anos, é aquele que “presta atenção na criança”. O 
grande educador Paulo Freire diria que ele aprendeu que 
a relação entre professor e aluno é sempre a relação de 
duas consciências que se respeitam. Ele tem certeza de que 
seus alunos estão aprendendo com seu trabalho, porque 
ele também está aprendendo nessa relação. Professores e 
alunos, em comunhão, estão aprendendo a ver o mundo com 
perspicácia e a nele atuar. O bom professor tem paixão por 
ensinar, porque aprendeu que só poderá ser eterno naquilo 
que comunica e par! lha solidariamente. Tem orgulho de sua 
profi ssão, defende-a com garra e a valoriza pelo seu trabalho 
bem feito e pela beleza dos seus resultados. Fica feliz quando 
os seus alunos conseguem ver, sen! r, julgar e agir como 
cidadãos livres, solidários e e! camente responsáveis, justos 
e verdadeiros. O bom professor é um o! mista, um sonhador, 
um poeta e um ar! sta apaixonado pela sua profi ssão.

Fonte: Sergio Antonio Leme Dias

Nas mãos das crianças o mundo vira um conto de fadas, porque na inocência do sorriso infan! l, tudo é 

possível, menos a maldade. Crianças são anjos, são pedaços de Deus que caíram do céu para nos trazer a luz 

viva que há de fazer ressuscitar a verdade que vive escondida em cada um. De braços abertos, a criança não 

cul! va inimigos, sua tristeza é momentânea. De olhos abertos, não enxerga o feio, o diferente, apenas aceita 

o modo de ser de cada um que lhe dirige o caminho. De ouvidos atentos, a criança gosta de ouvir tudo como 

se os sons se misturassem formando uma doce vitamina de vozes. Vozes que ela pode imitar, se inspirar para 

crescer. Ques! onando, brincando, está sempre evoluindo, achando esse mundo um paraíso, mas a criança 

sabe no seu interior o que é o amor, e quer sugá-lo como se fosse seu único alimento. Não lhe dê uma 

mamadeira de ódio, pois com certeza sua contaminação seria fatal e inesquecível. Criança lembra: cor, amor, 

arco-íris, rosas, doce de brigadeiro, ! ntas das cores: vermelha, laranja, azul, amarelo; lembra cachoeira, 

pássaros, dia de festa. Ser criança é estar de bem com a vida, é ter toda a energia do Universo em si.
h" p://www.refl exaodevida.net/mensangens/dia-das-crian%C3%A7as/

PARTICIPE DAS FESTIVIDADES DESSE DIA NOS NÚCLEOS DE LAZER!

O FUMUS é um serviço que precisa ser contratado.
1. FUMUS familiar - Inclui o ! tular cônjuge e fi lhos me-
nores de 24 anos.
2. FUMUS individual - Poderá ser contratado para pai, 
mãe, sogro e sogra.
Lembramos que pai, mãe, sogro e sogra são dependen-
tes para uso dos núcleos de lazer e não para o FUMUS.
Para o FUMUS é necessário a contratação do serviço 
para os mesmos. Cobrança é igual a uma cota para cada 
serviço adquirido.
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Departamento Cultural e Recrea� vo

Departamento Espor� vo - CapitalDepartamento Aposentados

Reunião mensal
Realizada no dia 13 de setembro, a reunião transcorreu em 
clima de muita alegria e descontração.  Pudemos colocar o 
papo em dia, recordar momentos marcantes em nossa vida 
profi ssional (haja assunto!). Degustamos um delicioso café 
e, tendo em vista a chegada da Primavera, fi zemos uma 
refl exão sobre as fl ores, sua importância em nossa vida 
como exemplo de beleza, resistência e tenacidade.

Curiosidade

Homenagem à AES
Além da prestação de serviços, a AES tem se mostrado muito 
a" va na criação de oportunidades, buscando a integração dos 
associados. Festas, concursos, torneios, campeonatos de futebol, 
o FARAES, as a" vidades para aposentados e turismo são eventos 
associa" vos que proporcionam o contato entre as pessoas fora 
de seu ambiente de trabalho, além do encontro com familiares 
dos colegas em situação de confraternização. Assim, a AES 
promove o estreitamento de laços e reforça a iden" fi cação da 
família senaiana. Nos úl" mos 10 anos, a AES tem se destacado 
na ampliação, reforma e modernização dos núcleos de lazer, com 
melhoramentos que visam o conforto e a segurança dos usuários. 
Trata-se de um alto inves" mento, feito com a colaboração dos 
associados, mas com retorno garan" do na sa" sfação de todos.

Halloween

Na realidade, Halloween é o “fast mode” 
da expressão “All Hallows’s Eve”, que 
signifi ca “noite de todos os santos”. 
Existem várias teorias que explicam a 
comemoração do Halloween em 31 de 
outubro. Uns dizem que esse é um dos 

dias de descanso das bruxas no calendário celta, outros 
dizem que é o tempo da morte e ressurreição da terra. 
O gato preto ganhou má fama em an" gas lendas onde as 
bruxas se transformavam no bichano em versão “black” 
e, para ajudar, algumas pessoas acreditavam que os gatos 
eram os espíritos dos mortos. Mas nem tudo está perdido. 
Hoje o gato preto é símbolo da capacidade de meditação, 
recolhimento espiritual, autoconfi ança, independência e 
liberdade.
Signifi cados ocultos para os itens do Halloween.
• A vela indica os caminhos para os espíritos.
• O caldeirão Dentro dele jogam-se moedas 

acompanhadas de mensagens com pedidos aos 
espíritos. Já os bilhetes devem ser queimados para 
que os pedidos sejam atendidos mais rapidamente.

• A aranha simboliza o des" no. O meio da teia 
representa o suporte para seguir em frente. 

• O morcego simboliza a clarividência, pois o animal 
capta os campos magné" cos pela força da própria 
sensibilidade e energia.

A famosa pergunta “gostosuras ou travessuras?” se 
originou na Irlanda. Para celebrar a data, as crianças iam 
de casa em casa ves" ndo roupas extravagantes e pedindo 
provisões para as comemorações de Halloween. Quem se 
recusava a ajudar sofria com as “travessuras” da deusa 
Muck Olla. Já hoje, quem aplica o cas" go são as próprias 
crianças. Preparem-se e munam-se de doces!

Edna Marian Zanon

Departamento Espor� vo - Interior

No dia 03 de setembro realizamos as etapas regionais 
do 21° SOCIETY do interior e o 1° VÔLEI MISTO 4x4 do 
interior.  Ambos nos núcleos de lazer da AES, Clube de 
Campo em Jundiaí com a presença de 13 Escolas e um 
público de 278 pessoas e no Clube Náu" co em Boraceia  
com a presença 15 Escolas e um público de 246 pessoas. 
O domingo estava perfeito: muito sol e calor, propiciando 
aos associados momentos de lazer nas piscinas e demais 
dependências, sendo que, para muitos, era a primeira vez 

nos núcleos. Por isso, agradecemos aos gerentes e suas 
equipes que não mediram esforços em nos receber bem. 
Aos representantes pelo trabalho árduo e voluntário de 
mobilizar os associados em suas unidades.

Na época de sua fundação, em 1947, os tempos pós-guerra 
não eram fáceis. Enfrentavam-se profundas carências 
no abastecimento, assistência médica inexistente ou 
muito precária e difi culdades para obter fi nanciamentos. 
A AES focou seus serviços nessas carências, criando 
os Departamentos de Abastecimento, Médico e 
Benefi cente. No prazo de um ano já " nha instalado um 
pequeno mercado, que ao longo do tempo passou a 
vender também tecidos, calçados e eletrodomés" cos. 
Credenciou inicialmente os médicos do SENAI (na 
época " nha um em cada escola) e outros especialistas 
nas comunidades para atendimento aos associados e 
dependentes, com descontos nos serviços. Em parceria 
com o SENAI, passou a conceder emprés" mos aos 
associados de baixa renda, a juros abaixo do mercado, 
resgatável em parcelas descontadas em folha. Com o 
tempo, passou também a conceder emprés" mos para 
aquisição de casa própria ou reforma de imóvel.

Atenção! Par" cipe da próxima reunião.
Dia 11/10  -  4ª feira - das  9h30 às 11h30.
Local: Escola SENAI “Orlando L. Ferraiuolo.
R. Teixeira de Melo, 106  - Tatuapé – S.P.

Mais uma comemoração do 70º aniversário da AES

ALMOÇO  À  BRASILEIRA 
Dia 18/11/2017 a par" r das 12h.
Local: Colônia de Férias em Itanhaém.
Associado/Dependente: R$ 50,00.
Convidado: R$ 60,00. 

• Comidas # picas das regiões Nordeste, Centro Oeste, 
Sudeste e Sul.

• Música ao Vivo. 
Inscrições pelo telefone (13) 3425 7200
Muita diversão nos aguarda. Estamos contando com 
vocês!!!

AVENTURA NO CLUBE
Dia 21/10/2017 – A par" r das 13h:
• Trilha de aventuras com premiação; 
•  Caça ao Tesouro;  
• Luau na área das piscinas; 
Acampamento com barracas para até 4 pessoas.
Apoio: Escola SENAI de Santos - PARTICIPEM!

Festa das Crianças
Dia 22/10/2017 - no Clube de Campo/Jundiaí  a par" r 
das 11h. Futebol de sabão, boliche humano, castelinho 
com tobogã, equipe Brinca Brasil com jogos intera" vos, 
reapresentação da Frozen e sorteios. Ingresso:  1 Kg de 
alimento não perecível (exceto sal) Os comes e bebes 
estarão por conta das en" dades fi lantrópicas.
Dia 28/10/2017 - no Clube Náu" co/Boracéia  a par" r 
das 11h e o ingresso será 1 Kg de alimento não perecível. 
Estamos programando um dia muito animado com música, 
brinquedos infl áveis, compe" ções e sorteios. 
Compareçam!!!!!

Dica Cultural: 
Mostra na Pinacoteca celebra 120 anos de Di Cavalcan"  com 200 

obras do ar" sta. "Bordel", de Di Cavalcan" , que estará exposta na 

mostra da Pinacoteca.

Pça. da Luz, 2, Bom Re" ro, região central, 3324-1000. Seg. e qua. 

a dom.: 10h às 17h30. Até 22/1. Livre. Ingresso: R$ 6. Maiores de 

60 anos, menores  de 10 anos e aos sábados: GRÁTIS.

Foi realizada com grande êxito, no úl" mo dia 27/08/2017, 
a Fase Regional do Torneio de Futebol Society de 2017 - 
Capital. 
Agradecemos ao apoio costumeiro da Diretoria Execu" va 
e o empenho da equipe de esportes da capital,  fator 
determinante para o sucesso do evento. O torneio foi 
realizado nas instalações da quadra Playball, em São 
Caetano do Sul com a par" cipação de 20 equipes, com 
atletas de 22 escolas e Sede. Isso possibilitou a integração 
de todos os associados em um único espaço.
Após as par" das, como de costume, " vemos o tradicional 
churrasco de confraternização, com direito a música ao 
vivo, para um total aproximado de 300 pessoas entre 
atletas, familiares e convidados, no mais absoluto clima 
de animação e harmonia.
Classifi cação para as fi nais em 07 e 08 de outubro de 
2017, no Clube de Campo em Jundiaí:
• CFP 1.07 - E.C. Retalho
• CFP 1.01 - E.C. Roberto Simonsen
• CFP 1.33 - Parrudos F. C.
• CFP 1.25 - Diadema F.C.
25°FARAES - Etapa Regional Capital
Em nome da Diretoria de Esportes da capital, queremos 
agradecer a presença da família AES na etapa regional do 
25° FARAES, realizado no úl" mo dia 03/09/2017 na barraca 
do canal 6 em Santos. O evento contou com a presença 
de associados a" vos, aposentados e ex-funcionários. 
Antes do inicio das disputas, foi servido um kit lanche aos 
par" cipantes.
Gostaríamos de agradecer ao apoio da Diretoria Execu" va, 
à equipe de apoio, Prof. Heroino e Michel, membros do 
Conselho Delibera" vo e Diogo Maciel, que elaboraram e 
coordenaram as par" das, proporcionando o sucesso do 
evento.
Nos pres" giaram também com sua presença o Prof. 
Getulio Rocha Junior, Diretor da Escola de Santos - CFP-
20.1 e o Prof. Dionísio Pretel, Presidente da Diretoria 
Execu" va da AES.
Classifi cados para fi nal na Colônia de Férias dia 30/09/2016
TRANCA: 
Miguel Blanco David e Francisco Antonio Abatepaulo - 1.18
Cleomar Francisco Nogueira e Fabio Scatena Dantas - 1.20
DAMAS:
Walter Serafi m dos Santos - 1.15
Maurício Pereira Dias - Sede
DOMINÓ: 
Fernando Ferrari e Roberto Pinafo - 1.18
Severino Ferreira de Souza e Irani Alves Dias - 1.06
TRUCO:
Waldir Espíndola e Wallece Humberto Teixeira - 1.44
Rubens da Silva Moreira e Clovis Rodrigues - 1.22
Parabéns aos fi nalistas!

• CFP 6.02 - Ribeirão Preto
• CFP 7.92 - Lençóis Paulista
• CFP 5.01 - Campinas

21°SOCIETY DO INTERIOR Classifi cados para etapa fi nal 
dia 29/10/17 no clube de campo em Jundiaí:

HISTÓRIA

 DA AES

1°VÔLEI MISTO DO INTERIOR Classifi cados para a etapa 
fi nal dia 02/12/17 na colônia de férias em Itanhaém:

• CFP 6.04 - Franca 
• CFP 7.92 - Lençóis Paulista 
• CFP 5.63 - Mogi Guaçu
•  CFP 7.90 - Jaú

Próximos eventos espor� vos do interior:
Realizado no dia 30 de setembro etapa fi nal do 25° FARAES 
na colônia de férias em Itanhaém.  01 de outubro etapa 
regional 21° Futebol SOCIETY, no Clube de Campo em 
Jundiaí.

Fonte: www.e-dublin.com.br/dez-curiosidades-sobre-o-halloween/

Edna Marian Zanon

Saúde

Outubro Rosa
Todo mundo tem medo. O medo é fundamental. É ele que 
nos deixa em estado de alerta e, quando nos preparamos 
para uma situação de perigo, magicamente fi camos mais 
ágeis e fortes. Ainda que não seja a melhor das sensações, 
o medo nos faz ir contra aquilo que nos coloca em perigo. 
Toda mulher tem medo. E além dos medos co" dianos, 
além dos medos que o próprio gênero feminino traz 
enraizados, toda mulher tem medo de três palavrinhas 
poderosas: câncer de mama. E se medo é algo que 
funciona para nos " rar do perigo, que ele nos faça buscar, 
então, mais e mais informações sobre a doença, além, 
é claro, de ajuda médica sempre que necessário. Todos 
os anos, o movimento popular Outubro Rosa ganha o 
destaque que é tão fundamental à causa. É nesse período 
que ins" tuições médicas, ONGs, a" vistas, imprensa e a 
população em geral se unem para divulgar informações a 
respeito da doença. Entre os fatores de risco estão: idade 
avançada, excesso de peso, uso de hormônios femininos, 
gené" ca, histórico familiar, menstruação precoce (antes 
dos 12 anos) e menopausa tardia (depois dos 50 anos). Na 
presença de qualquer um dos sintomas, o ideal é procurar 
ajuda médica o mais rápido possível. 

www.megacurioso.com.br/medicina-e-psicologia


