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Comunicado PDE 06/2018 
 

Inscrição – Dia do Trabalho (DE 27/04 A 01/05/2018)  
(Por se tratar de feriado prolongado, o aposento somente poderá ser ocupado pelo Associado 

sorteado, seus dependentes e afins). 

 De 06/04/2018 a 12/04/2018 – Inscrições para o Sorteio (Colônia e Clube de Campo) 

 Para o Clube Náutico não haverá inscrição para sorteio. Os interessados deverão 

efetuar a reserva pelo site ou pelo telefone (11) 3367-9900. 

As inscrições para sorteio deverão ser realizadas preferencialmente pelo site www.aessenai.org.br, no campo 

área restrita (Caso seja o primeiro acesso - utilizar como USUÁRIO o CPF completo somente números e 

como SENHA os quatro primeiros números do CPF do associado (a), ou na secretaria da AES pelo telefone: 

(11) 3367-9900. 

 13/04/2018 - SORTEIO 

 16/04/2018- Divulgação dos sorteados e dos suplentes 

Os sorteados deverão retirar o boleto de pagamento da RESERVA, com vencimento em 

18/04/2018, no site da AES – www.aessenai.org.br 

O NÃO PAGAMENTO DA RESERVA CANCELA AUTOMATICAMENTE A HOSPEDAGEM. 

 20/04/2018 -  SUPLENTES  

No caso de vagas, serão chamados os suplentes, obedecida a ordem do sorteio.  

Clube de Campo 

Valor do Período Valor da Diária pessoa 

Taxa de Reserva Associado Sócio e 
Dependente 

 *Afins Convidados 

R$ 88,80 R$ 22,20 R$ 28,90 R$ 66,60 R$ 88,80 
 

Colônia de Férias  

Valor do Período Valor da Diária pessoa 

Taxa de Reserva Associado Sócio e 
Dependente 

 *Afins Convidados 

R$ 240,00 R$ 60,00 R$ 78,00 R$ 180,00 R$ 240,00 
 

*Filhos acima de 24 anos, netos, noras e genros mediante comprovação com documentos legais 
(certidão nascimento, casamento, união estável lavrada em Cartório, RG, CNH). 

 

 Convidados somente poderão ser hospedados no mesmo aposento do associado (a). 

 No caso de desistência do associado sorteado, não lhe é permitida a transferência da vaga.  

 Neste caso ela será transferida para os suplentes pela ordem do sorteio. 

 
São Paulo, 04 de Abril de 2018. 
 
 
Dionisío Pretel 
Presidente da Diretoria Executiva 
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