
Mulher...
Que traz beleza e luz aos dias mais difíceis

Que divide sua alma em duas
Para carregar tamanha sensibilidade e força

Que ganha o mundo com sua coragem
Que traz paixão no olhar

Mulher,
Que luta pelos seus ideais,

Que dá a vida pela sua família
Mulher

Que ama incondicionalmente
Que se arruma, se perfuma

Que vence o cansaço
Mulher

Que chora e que ri
Mulher que sonha...

Tantas Mulheres, belezas únicas, vivas.
Cheias de mistérios e encanto!

Mulheres que deveriam ser lembradas,
amadas, admiradas todos os dias...

Para você, Mulher tão especial...
Feliz Dia Internacional da Mulher!

(Anônimo)

DEPARTAMENTO DE APOSENTADOS
Reunião mensal com associados
Retomando nossas atividades esperamos  
por você em  nossa próxima Reunião que 
será realizada no dia 09/03/2016  das  9h30  
às 11h30,  na Escola SENAI “Orlando Laviero 
Ferraiuolo –  Rua Teixeira de Melo, 106 - 
Tatuapé - São Paulo, 
Esse é o esperado momento para colocarmos 
o assunto em dia,  rever amigos,  saborearmos 
um café “caprichado” e comemorarmos o 
Dia Internacional da Mulher.
A Escola não dispõe de estacionamento, 
mas há opções de estacionamento nas 
imediações. Além do  Metrô Tatuapé – fi car 
bem próximo.

Qualidade de vida
O sucesso desse evento, realizado semestralmente, deve-se aos momentos de descontração, 
o bate-papo com os amigos e a participação espontânea nas atividades especialmente 
programadas para a ocasião.
Assim, de 19 à 24/02/2016, na Colônia de Férias da AES, a tristeza deu lugar a alegria, 
envolvendo os associados, dependentes e convidados (76 pessoas), que fi zeram reviver os 
melhores tempos da querida família senaiana, todos envolvidos no tema escolhido: Olimpíadas.
Nas atividades cotidianas como: bingo, baile, quizz, risadaria, sessão pipoca, gincana e 
outras, a participação foi total, animando a diretoria da AES a empenhar-se cada vez mais a 
dar continuidade semestral a essa confraternização.

08 de março - Dia Internacional da Mulher

DEPARTAMENTO CULTURAL E RECREATIVO
Passeio à Salesópolis 
Atenção, saída do ônibus às 7 horas.
Madrugamos, mas...valeu a pena.
O sábado dia 30/01, se apresentava como um dia 
de semana qualquer, até que...a partir de Mogi 
das Cruzes, Gabi e Josi, duas guias turísticas 
efi cientíssimas, passaram a nos descrever cada 
local em que transitávamos, com referências 
bastante elucidativas sobre a mata ciliar, a 
plantação dos eucaliptos, o cinturão verde, o 
nome dos primeiros cultivadores que habitaram 
cada espaço de terra, etc., etc. e, foi assim até 
o café de boas vindas no Salesópolis Hostel.
Em continuidade foi visitada a Igreja Matriz com 
suas ricas pinturas. Seguimos adiante, visitando 
a antiga casa de máquinas geradora de energia 
da região, retornando para o almoço no fogão a 
lenha do Restaurante Nhá Luz.
Faltava ainda o ponto nevrálgico da excursão, 
conhecer a nascente do rio Tietê, que foi 
alcançada após percorrermos pequeno trajeto 
de ônibus e uma trilha na mata local. A surpresa 
nos aguardava pois era difícil imaginar que 
de um minúsculo poço o rio se tornasse largo 
e caudaloso em seu corte transversal sobre o 
estado de São Paulo. “Matada” a curiosidade, 

partimos para última etapa do passeio, ou seja, 
o café caipira, a moenda da cana de açúcar e a 
dança do grupo moçambicano que procurando 
conservar a tradição de seus antepassados, se 
exibiu no antigo terreiro de secagem de café.
A viagem estava chegando ao fi m e dessa 
forma não poderíamos deixar de agradecer as 
“aulas” proporcionadas pelas nossas guias e 
principalmente o empenho da Arlete, Diretora 
do Departamento Cultural e Recreativo da AES 
por mais essa iniciativa endossado pelos e-mails 
recebidos de Fausto Marabello e Teresinha 
T. Niubó parabenizando a AES pelo excelente 
passeio!

Diante da Igreja Matriz

Passeio a Barra Bonita
Progamado para os dias 21 e 22/05/2016
Inscrições pelo telefone 11 3367-9900, a partir das 8h do dia 
04/04/2016 até preenchimento das 42 vagas disponíveis
Custos: Associado / dependente = R$ 460,00 - Convidados  
= R$ 540,00 - Obs: Os custos poderão  ser dividos em 4 
parcelas, sendo  a 1º com vencimento em 16/04/2016.
Incluido nos custos: refeições (café da manhã, 2 almoços, 
jantar) - 2 monitores - hospedagem no hotel Igaraçu 

Palace hotel - passeio de barco (almoço à bordo) - passeio de bonde e seguro viagem. 

DEPARTAMENTO ESPORTIVO - INTERIOR
Futsal Categoria Livre

Com a participação de 26 times de 32 escolas teve inicio em diversas localidades, 
no dia 28/02/2016, as fases regionais do futsal categoria livre do interior.
Mais detalhes no próximo Boletim.

O ASSOCIADO ESCREVE

A Bolsa Térmica
Não me recordo a data exata, quando num 
fi nal de ano, fui presenteado pelo Projeto 
Brindar da AES, com uma belíssima Bolsa 
Térmica.
Muitas ideias imediatamente me passaram 
pela mente, quanta cerveja vou levar na 
praia, na piscina, iogurte, água e refrigerante, 
lanches para as crianças, etc...
Muito bem, nunca nada disso aconteceu, 
porém outra utilidade foi dada a ela, que 
considero muito mais efi caz e proveitosa 
nesse contesto.
Após uma análise criteriosa da sua resistência, 
composição dos materiais, peso, facilidade 
de manuseio, etc, cheguei à conclusão ela 
seria uma excelente mala de transporte para 
viagens de motocicleta.
Durante todos esses anos, ela foi minha fi el 
escudeira nas viagens realizadas para diversos 
lugares, e vem resistindo bravamente, de 
forma intacta a todos os intemperes da 
natureza, chuva, sol, calor, passando por 
vários modelos de motocicletas, Virago, 

Falcon, Shadow, Ténéré 250 e Ténéré 660. 
Vão-se as motos, fi ca a mala!!!
Se essa bolsa tiver a mesma lembrança que 
eu de todos os lugares visitados, com certeza 
ela tem um livro fotográfi co na memória 
com infi nitas páginas de imagens e histórias, 
passeando por São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Argentina e Chile, acho que 
ela já rodou mais de 30.000km na garupa da 
moto!!!
Considerando que é uma bolsa térmica, ela 
já transportou de tudo, roupas de chuva, 
sapatos, ferramentas, acessórios de moto, 
produtos de higiene pessoal, alimentos, 
roupas, souvenirs, artesanatos, etc, etc, etc, 
e nunca permitiu molhar qualquer objeto no 
seu interior, mesmo sobre pesadas chuvas nas 
estradas. Em certos lugares fui reconhecido 
por outros colegas de trabalho por causa 
dela. Parabéns a minha bolsa térmica por 
ser uma excelente mala impermeável, que 
continua em perfeito estado de conservação 
aguardando outros passeios!!!rss...

Associado Carlos Alberto Dal Ri
CFP 5.90 - Araras - SP
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Conforme estabelecido no artigo 77, do Estatuto 
Social da AES, foi realizada, às 19h30 dia 29/01/2016, 
em sua sede, à Alameda Barão de Limeira, 539 – São 
Paulo – Capital, a Assembleia Geral Extraordinária, 
cuja pauta tinha como assunto exclusivo:
“Escolha dos Administradores que irão ocupar os 
respectivos cargos no Corpo de Administração, 
conforme artigo 46 do Estatuto Social”.
Após sua instalação pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo, foi este, por aclamação, eleito 
para dirigir os trabalhos, apresentando para 
discussão uma chapa única da qual constavam 
nominalmente os ocupantes dos cargos a serem 
exercidos no biênio de 01/03/2016 à 28/02/2018.
Houve concordância unânime entre os associados 
presentes, com a referida chapa, fi cando o 
Corpo de Administração da AES com a seguinte 

constituição:
 - Conselho Deliberativo
Presidente: Milton Gava
Vice Presidente: Ophir Figueiredo Junior
Membros: Claudio Murari, Francisco Hildebrando, 
Joaquim N. Caldeira Filho, Jocilei Oliveira, José 
Heroíno de Souza, Marcio A. Barbosa (secretário), 
Michel Simão de Carvalho, Reginaldo Dias de 
Souza e Ubirajara Amaral Negrão.
 - Conselho Fiscal: 
 Presidente: Edison Simon
Membros: Aparecida Macario de Lima (Secretária), 
José Carlos Carnevalli e Sebastião de Lima Filho
 - Diretoria Executiva
 Presidente: Dionísio Pretel
1º Vice-Presidente: Jaime Soler Niubó
2º Vice-Presidente: Vilson Polli

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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Nem tudo é o que parece
Verdadeiros cartões postais de diversos países, 
não pertencem aos mesmos. Vejamos:
Bacalhau – não existe nas costas lusitanas, vem 
da Noruega.
Coco – não é brasileiro, é natural das Índias.
Tulipa – um dos símbolos nacionais da Holanda é 
originária da Turquia.
Banana – foi trazida das Ilhas Maurício. Hoje é 
a fruta mais popular do mundo e, quem mais 

“fatura” com ela é o Equador.
Chapéu panamá – é equatoriano
Pasta italiana (macarrão) – veio da China
Filé à milanesa – não é originário de Milão, mas 
de Viena.
Carlos Gardel – Celebre cantor argentino, nasceu 
no Uruguai, ou segundo outras fontes, é francês.
Carmem Miranda – Famoso símbolo do Brasil, 
nasceu em Portugal.
E tem muito mais...

Comunicado PDE 03/2016 
Inscrição para Sorteio – Tiradentes
Período de 20/04/2016 a 24/04/2016
� Inscrição 18/03/2016 a 27/03/2016
� Sorteio: 28/03/2016
� Divulgação: 29/03/2016
� Pagamento: 01/04/2016
Detalhes no site da AES (www.aessenai.org.br)

Meio Ambiente
A AES prestando sua colaboração ao meio 
ambiente, realiza na Colônia  
de Férias a coleta de água da 
chuva para diversos fi ns, em 
caixa de água que acumula 110 
mil litros.

ASSOCIADO ORGÃO ÓBITO DATA PARENTESCO
Edevar Vilela Martins Apo Ermerinda Pereira Martins 09/01/2016 conjuge

Waldir Ferreira Santana 2.01 Waldir Ferreira Santana 12/01/2016 -

Levi de Souza Batista 9.14 Filomena Luiza de Oliveira 13/01/2016 mae

Denilson Vianna 1.03 Dwair Prado Vianna 29/12/2015 pai

Valdeir Donizete Borges   6.02 Maria Sartori Borges 26/12/2015 mae

Aldo Vicentin Apo Aparecida de Almeida Vicentin 03/01/2016 conjuge

Leni Ruybal dos Santos Geraidine Apo Everaldo Bittencourt Geraidine 29/01/2016 conjuge

Ozana de Cássia Groppa Góes 1.66 Rozalina Cardoso de Góes 06/02/2016 Sogra

Clede Lucia Zangirolami de Alem Apo Herrmindo Zangirolami 29/01/2016 pai

Joao Batista de Morais 7.92 Ester Barbosa Antunes de Morais 09/02/2016 mãe

Amarildo Fortunato Mathias 1.44 Elenir Francisca de Oliveira 23/01/2016 sogra

Robinson da Mota Barbosa 1.22 Edgar Tiago Barbosa 07/02/2016 pai

Erika da Graça Paiva Braga 4006 Jovina Catalani Braga 15/02/2016 sogra

Maria de Lourdes Ferreira Prado Apo Jarbas Alves de Freitas 14/02/2016 conjuge

Nestor Pinheiro Apo Nestor Pinheiro 19/02/2016 -

Claudia Almeida Duarte Apo Abraão Pereira de Almeida 16/02/2016 pai

ÓBITOS
Com pesar, noticiamos o falecimento do(s) seguinte(s) associado(s)/dependente(s):

COLABORARAM NESTA EDIÇÃO:

Arlete de Jesus Mendes Dias
Depto. Cultural e Recreativo

Haroldo José Torquetti
Dep. Esportivo Interior

Célia Reni Fernandes Sanches
Depto. de Aposentados

Joaquim Narciso Caldeira Filho
Coordenação

Claudia Celestino Lucio
Diagramação

Winston Antônio de Souza
Coordenação

Cláudio Colodron
Revisão

Dionísio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva

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

CURIOSIDADE

ASSUNTOS DIVERSOS
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