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Comunicado PDE 16/2016 

(Campanha para construção de 15 novos Apartamentos na Colônia de Férias) 
 
1 – APRESENTAÇÃO 
 
A Associação dos Empregados do SENAI – AES sempre trabalhou com o objetivo de 

oferecer aos associados (as) melhor qualidade de vida em todos os serviços que oferece. 

No que se refere aos 3 Núcleos de Lazer, estamos investindo na realização de obras para 

melhorias, manutenção, construção e ampliação de novos espaços para receber melhor os 

associados (as) e seus familiares. 

Seja como hóspedes ou como diaristas, graças aos investimentos realizados, atualmente 

temos condições excelentes para abrigar os associados (as) nos três Núcleos de Lazer. 

A Colônia de Férias em Itanhaém é o núcleo de lazer que tem maior demanda e geralmente 

fica lotada nos feriados prolongados e, também, nos finais de semana comuns recebe um 

grande número de hóspedes. 

Concluída em julho a terceira etapa de reformas da Colônia de Férias que é marcada pela 

demolição dos velhos apartamentos, cujo espaço foi remodelado para dar lugar ao salão 

multifuncional para realização de eventos com capacidade para 200 pessoas. 

Com o término desta 3ª fase de reforma, nosso objetivo é envidar esforços para realizar a 

quarta etapa do projeto de melhorias que descrevemos a seguir: 

 
2 – CONSTRUÇÃO DE 15 NOVOS APARTAMENTOS NO TERRENO ADQUIRIDO. 
 
A exemplo da campanha que fizemos para a construção do terceiro pavimento no prédio 

existente, lançaremos uma campanha de captação de recursos para o investimento 

necessário à realização dessa grande obra. 

 
3 – CARACTERÍSTICAS DA CAMPANHA PARA FORMAÇÃO DE FUNDO PARA A 
CONSTRUÇÃO 
 

• Trata-se de colaboração que será revertida em hospedagens (para associados (as) 

dependentes e convidados) na utilização dos Núcleos de Lazer, a partir da data de 

pagamento da última parcela da contribuição e em até dois anos após o término da 

obra; 
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• O (A) Associado (a) poderá contribuir para a formação do Fundo do Contribuição dos 

15 novos apartamentos a partir de setembro de 2016; 

• Os valores das contribuições feitas serão creditados em nome do associado (a) e 

serão atualizados, pelo índice de correção das diárias; 

• As contribuições poderão ser feitas em até sete parcelas; 

• Os valores das contribuições estão assim definidos: 

1. BRONZE = R$ 455,00 a vista ou em 07 parcelas mensais; 

2. PRATA = R$ 770,00 a vista ou em até 07 parcelas mensais; 

3. OURO = R$ 1.050,00 a vista ou em até 07 parcelas mensais;  

4. MASTER = Valores iguais ou acima de R$ 1.200,00 para pagamento em até 08 

parcelas mensais. 

 
4 – COMO CONTRIBUIR 
 

• Associados (as) Ativos (empregados do SENAI): Termo de Autorização para desconto 

em folha de pagamento, disponível no site da AES (www.aessenai.org.br) e, também 

com o Representante da AES. 

• Associados (as) Aposentados e Agregados: Termo de Autorização para pagamento, 

via boleto bancário emitido juntamente com os demais valores mensais. 

 
5 – DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
 
Poderão ser dirigidas à Diretoria Executiva da AES (diretoria@aessenai.org.br) ou pelo 

telefone 11 3367 9900. 

 

 
 
 

São Paulo, 02 de agosto de 2016 
 
 
 
 
Milton Gava Dionisio Pretel 
Presidente do Conselho Deliberativo Presidente da Diretoria Executiva 
 


