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ÓBITO DATA ASSOCIADO ORGÃO PARENTESCO

Pedro Moreno 03/08/2016 Carlos Pires 1.07 sogro

Jose Gregorio 15/08/2016 Jose Gregorio Apo -
Celio Torrecilha 28/08/2016 Celio Torrecilha Apo -
Sergio A� lio Grigio 01/09/2016 Sergio A� lio Grigio 5.10 -

Rodolpho Rodrigues da Cruz 02/09/2016 Caetano Jose de San� s Junior Apo sogro

Nathalino Messias Naressi 02/09/2016 Nathalino Messias Naressi Apo -

Hilda Ferreira Henrique 02/09/2016 Marta Ferreira Henrique 2.01 mãe

Isabel Mar� ns Gonçalves 13/09/2016 Osvaldo Mar� ns Gonçalves apo mãe

Lazara Andrade do Nascimento 14/09/2016 Lazaro Andrade do Nascimento 6.04 mãe

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@aessenai.org.br

Liberty Affi  nity
O Liberty Affi  nity Acidentes Pessoais foi feito sob medida para você: 
Pagamento em até 11X sem juros;
• Completo serviço de assistência 24 horas;
• Centrais de atendimento dedicadas;
• Extensão do Programa Affi  nity para pais, fi lhos e cônjuge dos 

funcionários;
O Liberty Affi  nity Acidentes Pessoais é um produto moderno e 
fl exível, que possibilita a contratação de um pacote sob medida para 
o perfi l de cada empresa e seus funcionários.
Confi ra abaixo todas as vantagens, assistências e diferenciais deste 
seguro:
Coberturas
Coberturas Básicas
• Morte Acidental (MA) - No caso de falecimento do segurado 

em decorrência de acidente coberto, os benefi ciários recebem 
uma indenização suplementar de 100% do valor da importância 
segurada contratada; 

• Invalidez Permanente Total por Acidente (IPA) - Garante ao 
Segurado o pagamento de uma indenização quando ocorrer a 
sua invalidez permanente por acidente; 

Coberturas Adicionais
• Morte e ou Invalidez Permanente Total; 
• Despesas Médico-Hospitalares e Odontológicas;
• Diária de Internação Hospitalar decorrente de Acidente;
• Acidente Pessoal;
• Auxílio Funeral;
• Auxílio Cesta Básica; 
• Além de outros serviços complementares disponíveis no 

produto para atender o Segurado e/ou seus Benefi ciários em 
caso de imprevistos e situações emergenciais:

Para adesões e maiores informações entre em contato com nossa 
representante Lesli no telefone (11) 3337-6515.

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).

Serviços

Você tem um valor grandioso, professor, cumprindo o seu papel de ensinar, 
de levar conhecimento a pessoas que os terão aplicados e aprendidos pelo  
resto da vida.
O que seria do maior de todos os seres se não exis! sse o professor? Onde 
estariam os médicos, engenheiros, diplomatas, enfi m se não pudessem 
contar com a sua atuação?
Pensando dessa maneira fi ca mais fácil perceber o quanto você é importante, 
tem valor e precisa cada vez mais ter um lugar de destaque.

Hoje, o homenageamos por tudo, inclusive pela dedicação ao ensinamento,  pelo dom que 
tão bem aplica.
A quem tanto faz para o bem da humanidade, os nossos parabéns pelo o Dia do Professor.

Con! nue a dar bons frutos!!!

CONTINUE A DAR BONS FRUTOS

h' p://www.refl exaodevida.net/mensangens/dia-do-professor/

Quando a gente ensina, a gente continua a viver na pessoa que foi ensinada!  
Rubem Alves

Data: 28/10/2016 (6ª feira) às 17h30 em Primeira  Convocação ou em segunda convocação as 18h com qualquer quórum.
Endereço: Alameda Barão de Limeira, 539 – Auditório andar térreo - Bairro: Santa Cecília – SP
Pauta - Deliberar sobre:
• Autorização para inicio da 4ªetapa do Plano Diretor para a Colônia de Férias, com a construção do novo bloco com 15 apartamentos

Colônia de Férias: No dia 27 de agosto, durante o evento da Semana 
da Qualidade de Vida, foi inaugurado o Espaço de Eventos com a 
presença da diretoria da AES: Dionisio Pretel (Execu! va), Edson Simon 
(Conselho Fiscal) e Milton Gava (Conselho Delibera! vo) e também 
diretores das Escolas parceiras que nos deram apoio, permi! ndo o 
aprimoramento desse projeto. apapapapririmomoraramementnto o dedesssse e prprprojojojeteto.o.  

Sãlão de Eventos

Clube de Campo: No dia 16 de outubro será entregue, para uso dos 
associados, o “Recanto dos Manacás” (an! go galpão) . Este espaço 
foi todo remodelado ( churrasqueiras,  sanitários e ves! ários).

Colônia de Férias

fofoi i totododo r rememododeleladado o ( ( ( ( chchururrarasqsqsqsqueueirirasas, , , ,  s sananititárárioios s e e veves!s! á áririosos).).).).

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária - Edital nº 03/2016

Recanto dos Manacás (An! go Galpão)
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Reunião Mensal
Realizada no dia 14 de setembro,  a Reunião transcorreu em 
clima de muita alegria e confraternização.  Pudemos refl e� r 
sobre a nossa convivência com amigos, familiares... com base 
no texto “Quem está ajudando a puxar a sua rede?”.  O que 
nossa experiência de vida tem nos demonstrado sobre nossos 
relacionamentos?  O que temos feito efe� vamente para iden� fi car 
essas pessoas que � veram papel importante em nossa trajetória 
de vida?  Muitas vezes não percebemos essas ações e deixamos 
passar oportunidade de reconhecer e agradecer e até retribuir.  
A vida con� nua e sempre terá oportunidade de ajudar alguém a 
puxar a sua rede ou agradecer a alguém que o ajudou.

Assuntos Diversos

Extraído da publicação “Jornal Momento” - Fausto Marabello

Saúde
Encontro Regional 
No dia 06/11/2016 (Domingo) Das 8h30 às 16h.
Escola SENAI “Mariano Ferraz”
Rua Jaguaré Mirim, 71 - Vl. Leopoldina - SP.
Compareça ao nosso encontro organizado com o obje� vo de 
reencontrar os amigos da a� va, aposentados, familiares e 
convidados. Par� cipar também  de a� vidades recrea� vas, além 
de cur� r um almoço dançante ao som de música ao vivo.
Confi ra nossa programação:
Recepção/Café da Manhã - das 8h30 às 10h.
• A par� r das 10h - Solenidade de Abertura e A� vidades de 

integração.
• Visita às dependências da Escola.
• Almoço, a ser servido a par� r das 13h. 
• A par� r das 14h30 - a� vidades de socialização e de 

encerramento. 
Custo:
Adulto associado e convidado - R$ 60,00 
Crianças de 06 a 10 anos - R$ 30,00
Crianças de 0 até 05 anos grá� s.
RESERVAS: até  14 de Outubro de 2016.
Mais informações contate com AES (11) 3367-9900. 

Encontre remédios mais facilmente
Quem   precisa   de   remédios   con� nuamente, sabe   
como   é   di! cil   encontrá-los   para
distribuição gratuita nos postos de saúde perto de 
casa. Por isso, a Prefeitura de São Paulo
criou, desde o fi nal do ano passado, um aplica� vo que 

facilita a busca por medicamentos para
pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que se u� lizam da rede 
municipal.Com o app “Aqui tem Remédio”, os usuários localizam 
em quais postos de saúde está disponível o medicamento de 
que precisam e também verifi cam como chegar até o endereço. 
Assim a viagem até o posto torna-se mais rápida e prá� ca e 
evita-se que os pacientes,  muitas vezes idosos, percam tempo 
locomovendo-se até os locais que não dispõem do remédio 
receitado. A ferramenta localiza 280 � pos de medicamentos 
disponibilizados em 478 unidades. O obje� vo do aplica� vo, além 
de facilitar o acesso dos pacientes aos medicamentos, é, também, 
de o� mizar o trabalho dos profi ssionais que cuidam das farmácias 
das unidades de saúde. O serviço é gratuito e pode ser acessado 
em celulares com sistemas I0S e Android. 

Nossa próxima reunião dia 19/10/2016 - 4ª feira   

Horário - Das  9h30 às 11h30.

Local: Escola SENAI “Orlando Laviero Ferraiuolo”. 

Rua Teixeira de Melo, 106 - Tatuapé - SP,  próximo ao Metrô.

SEMANA DE QUALIDADE DE VIDA - ITANHAÉM
Realizada no período de  26 a 31 de Agosto de 2016                      
Com muita animação os par� cipantes � veram 
oportunidade de usufruir das a� vidades 
desenvolvidas: Foi inaugurado pela Diretoria da AES 

Espaço para Eventos,  que nos possibilitou conforto para realizar 
as diversas a� vidades, como  Quizz, Bingo que foi incrementado 
com a doação dos par� cipantes, Sessão Pipoca, Gincanas, Baile 
com repertório de Volta ao Mundo e tudo aprimorado pela alegria 
e descontração dos presentes. O Grupo par� cipou de Visita ao 
Museu do Café – Santos, cur� u a história e degustou delicioso 
café. Para saber um pouco mais de nossas a� vidades visite o site 
da AES "galeria de fotos".

Departamento Espor! vo - Interior

CuriosidadeDepartamento Cultural e Recrea! vo

Winston

O Adolescente e a escolha Profi ssional 
O momento de escolher a profi ssão geralmente vem 
acompanhado de dúvidas e angús� as para o adolescente  e sua 
família. Atualmente os adolescentes precisam fazer esta escolha 
ao terminarem o ensino médio, isto é, em torno dos 16 ou 17 
anos. Nesta fase de tantas transformações e no auge do processo 
de busca pela sua iden� dade, o adolescente (precocemente) 
se depara com a necessidade de realizar uma escolha muito 
importante e que pode trazer repercussões para o resto de sua 
vida. Observamos que muitas vezes os jovens ainda não possuem 
maturidade emocional para tomar tal decisão. Podem também 
não possuir a clareza necessária para defi nir seu projeto de vida. 
O fato de reconhecer que esta escolha não precisa 
obrigatoriamente ser defi ni� va pode aliviar um pouco o peso 
desta decisão. Entretanto, é possível que haja uma dose de 
frustração caso seja necessário a troca de curso (e de projeto de 
vida). Muitos fatores podem interferir na escolha da profi ssão, tais 
como: status social, remuneração, profi ssão dos pais, mercado 
de trabalho, habilidades pessoais, opinião de amigos e parentes, 
entre muitos outros. Por mais di! cil que seja este momento, 
é importante que o adolescente mantenha a tranqüilidade e 
procure iden� fi car quais as suas reais mo� vações que o levam 
a decidir por determinada profi ssão. Nesta etapa do processo, é 
necessário que  consiga discernir quais são as crenças pessoais 
e quais são as crenças familiares e dos amigos. Posteriormente, 
é fundamental fazer uma detalhada pesquisa sobre o curso 
pretendido, inves� gando quais as universidades que oferecem 
o curso, o custo das mensalidades e dos materiais u� lizados 
durante a faculdade, disciplinas do curso, tempo de graduação 
(quantos períodos ou anos), horário das aulas, etc. Convém 
também fazer uma análise sobre o mercado de trabalho, áreas 
de atuação, remuneração profi ssional, estabilidade fi nanceira, 
es� lo de vida, e horários de trabalho. Algumas escolas e cursos 
pré-ves� bulares oferecem programas da orientação profi ssional 
aos seus alunos. Há também a opção de procurar um auxílio 
profi ssional especializado (individual ou em grupo). A ajuda 
profi ssional pode ser de grande valia neste momento decisivo 
na vida do jovem, pois es� mula a refl exão acerca dos fatores 
relacionados à escolha profi ssional, desmis� fi cando estereó� pos 
profi ssionais, diminuindo a ansiedade e facilitando o processo 
de uma escolha consciente. Este processo é um tanto complexo, 
e demanda uma boa dose de autoconhecimento, maturidade 
e coleta de informações. É importante que a família par� cipe, 
apoiando, orientando, respeitando e proporcionando suporte 
emocional nesta fase delicada da vida do adolescente. 

 Ins� tuto Adolescer – Psicoterapia para Adolescentes e famílias.

Encerramos mais uma etapa regional do 24º FARAES e 20° 
Fes� val Society do interior e litoral. As rodadas aconteceram 
nos dias: 20/08- em Boracéia, dia 03/09 – em Jundiaí; nos dias 
28/08 e 04/09. Um público de aproximadamente 900 pessoas, 
um verdadeiro encontro da família AES. Após disputadas 
par� das, todos querendo ganhar, mas acima de tudo o respeito 
pelo adversário. Torcidas ensurdecedoras que mo� vavam seus 
atletas. A cada gol, fi lhos invadindo o campo para abraçarem os 
pais. Também houve escolas estreantes no evento, revelações de 
atletas. Enfi m, um fes� val espor� vo do interior e litoral.
Agradecemos à Diretoria Execu� va, ao Conselho Delibera� vo e 
ao Conselho Fiscal, aos gerentes dos Núcleos de lazer compostos 
de pessoas sempre muito dispostas a fazerem o melhor para a 
organização e sucesso de todos esses eventos.
20º FUTEBOL SOCIETY - Classifi cados para a etapa regional no 
Clube de Campo em Jundiaí no dia 29/10/16:
CFP 6.01 - São Carlos;
CFP 5.03 e 5.10 - Piracicaba;
CFP 6.03 - Araraquara;
CFP 4.01 - Itu.
24°FARAES  do interior etapa regional - Classifi cados para fi nal na 
Colônia de Férias em Itanhaém dia 24/09/16:
BURACO: Marcela Ferreira Graciu�  e Sonia Lucia Graciu�  - CFP 
5.01 - Campinas
DAMAS: Elias Borges Araujo (aposentado jogando por - CFP 6.02 
- Ribeirão Preto)
DOMINÓ: Adão Evaldo de Souza e José Roberto Fraga - CFP 5.07 
- Americana
TRUCO: Laudemir Lazare#   e Newton Manoel Peron - CFP 5.01 - 
Campinas
Sen� mo-nos muito honrados em poder promover, através do 
esporte no interior, a integração entre associados de todas as 
escolas par� cipantes. Parabéns aos classifi cados para etapa fi nal!

NÃO ESQUEÇAM
A diversão com a criançada será realizada em duas datas: 16/10 
no Clube de Campo de Jundiaí e 29/10 no Clube Náu! co em 
Boraceia , das 11h às 17h. 
Ingresso: 1kg de alimento não perecível (exceto sal) que 
serão doados para en� dades benefi centes. Não percam essa 
oportunidade de se diver� rem e proporcionarem a seus fi lhos 
um dia cheio de diversões. Haverá várias barracas e muitos 
brinquedos. Em Jundiaí, também a par� cipação especial da 
Frozen e do mágico Alex de Oz.
Sorteio de uma BICICLETA em cada festa, doadas pelo nosso 
parceiro NOVYTHA SEGUROS.
Durante as fes� vidades haverá a “Mostra de Vídeos Infan� s”.

Departamento Espor! vo - Capital

Em nome da Diretoria de Esportes da Capital, queremos agradecer 
a presença da família AES nas etapas regionais do 24° FARAES 
(realizado no úl� mo dia 04/09/2016 nas dependências da Escola 
SENAI “Almirante Tamandaré” em SBC) e no dia  28/08/2016 a 
Fase Regional do Torneio de Futebol Society de 2016  realizado em 
três regionais, contando com a presença de 24 escolas  divididas 
em 4 grupos de 6 equipes: Grupo 1 - SESI-AE Carvalho;  Grupo 
2- quadra Playball da Pompéia e Grupos 3 e 4 - quadraPlayball de 
São Caetano do Sul. Assim, foram atendidas as regiões leste, sul e 
oeste. Contamos também com a par� cipação da equipe da escola 
3.01, representando o Vale do Paraíba.
Após os eventos, como de costume, � vemos o tradicional 
churrasco de confraternização para um total de aproximadamente 
320 pessoas entre atletas, associados, familiares e convidados, 
no mais absoluto clima de animação e harmonia, que é o nosso 
maior obje� vo.
Agradecemos  o apoio de  todos que colaboraram para tornar 
possível a realização das a� vidades,  proporcionando um clima de 
alegria e confraternização.  
24°FARAES da capital etapa regional - Classifi cados para a fi nal 
na Colônia de Férias em Itanhaém dia 24/09/16:
BURACO: Miguel Blanco David (aposentado) e Francisco Antonio 
Abatepaulo - 1.18
Raul Cesar da Silva Abrantes e Fabio Scatena Dantas - 1.20
DAMAS: Nivaldo Soares Rocha - 1.18

Departamento Aposentados

dadadadadada A A AESESES "gagagagagaleleleririria a a dedede f f fotototososos".".".dadada AES gagagagagagagaleria de fotos".

Foto:Museu do café

Diogo Maciel da Siva - 1.20
DOMINÓ: Fernando Ferrari e Roberto Pinafo - 1.18
Ronildo Alves Santana e Pedro Alves de Lira - 1.20
TRUCO: Odair Felício Hernandes (aposentado) e Celso Milan - 1.18
Rubens da Silva Moreira e Clovis Rodrigues - 1.22
20º FESTIVAL SOCIETY - Classifi cação para as fi nais em 08 e 09 de 
outubro de 2016, no Clube de Campo em Jundiaí:
AE Carvalho: CFP 1.07 - Retalho
Pompéia: CFP 1.19 - Osasco Veterano
SCS: CFP 1.33 - Zerrener
SCS: CFP 1.18 - Pouco Importa
Parabéns aos classifi cados!

Winston

Foi no# cia no Bole! m AES de outubro/1950
Sob os auspícios da AES, prosseguem com crescente entusiasmo os 

seguintes cursos des� nados aos nossos associados:

- Curso de Radiotécnico, dirigido pelo prof. Mário Benedito Pola, na 

escola Roberto Simonsen

- Curso de Inglês para principiantes, ministrado pela profa. Ivone de 

Morais, na escola Roberto Simonsen

- Curso adiantado de Inglês, dirigido pelo prof. Mr.Chase, na União 

Cultural

- Preparatórios a Ginásios e Escolas de Comércio, juntamente com 

o curso de matemá� ca e português des� nado a serventes, sob a 

orientação do prof. Jurandir Nogueira da Silva, nas salas da Escola 

C-1.

DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2016 
Sábado - Saída às 7h da Escola SENAI 
"Orlando Laviero Ferraiuolo" - Tatuapé  - SP

 Previsão de retorno: 20 h.

PROGRAMAÇÃO: 
• Visita ao centro da cidade - conjunto arquitetônico 

Observações aos Casarões e Prédios:
• Rua do Carvalho – construída pelos Escravos.
• Igreja Matriz e Igreja do Rosário
• Casa Dr. Oswaldo Cruz (Museu);
• Mercado Municipal;
• Capela das Mercês e Casarão das Mercês;
Conforme o tempo disponível será visitado ou observado outros 
pontos na cidade.
VALOR : R$ 230,00 por associado/dependente em até 2 parcelas
               R$ 300,00 por convidado em até 2 parcelas
Inclusos:
Almoço no Restaurante Can� nho dos Amigos com suco ou 
refrigerante e doce caseiro, Monitoria e Guia local, Seguro viagem 
(1 dia), Acesso aos locais de visitação e Serviço de apoio.
Transporte:  - ônibus de 46 lugares  com ar condicionado, TV, 
DVD, WC.
Inscrições: a par� r das 8 horas do dia 20/10/2016 pelo telefone 
da AES 3367 9900. 

PASSEIO À CIDADE HISTÓRICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP

Inscrição para sorteio

DE 17/10/2016 a 23/10/2016
Inscrição para sorteio do feriado de 15 de novembro. As inscrições 
para sorteio deverão ser realizadas pelo site www.aessenai.org.br

Mais informações no site www.aessenai.org.br/comunicados


